Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
VÁŠ DOPIS / ZE DNE

datum

ČÍSLO SPISU

S-MUCB 40396/2022

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 49428/2022

VYŘIZUJE

Bc. Tereza Burešová

TELEFON

321612174

EMAIL

buresova@cesbrod.cz

DATUM

19.9.2022

Poskytnutí informace
Městský úřad Český Brod (dále jen MěÚ Český Brod), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení §
2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), poskytuje informace na základě žádosti o informace dle InfZ
(dále jen „žadatel“)
doručené povinnému subjektu dne 31.7.2022, vedené pod č.j. MUCB 40396/2022. Dne 8.8.2022
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.j. MUCB 41589/2022, proti kterému bylo podáno
odvolání. Dne 9.9.2022 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
113712/2022/KUSK, které rozhodnutí o odmítnutí žádosti zrušilo a věc vrátilo k novému
projednání. Na základě této skutečnosti povinný subjekt žádost opět posoudil a rozhodl se
informace poskytnout.
Žádost o informace dle InfZ je v tomto znění:
Dobrý den,
Žádám dle zákona č 106/1999 Sb. o zaslání kopie stavebního povolení k rekonstrukci komunikace v
Pokud stavební povolení neobsahuje řešení
dopravní situace, žádám dále o zaslání kopie řešení dopravní situace (vizuální část s označením
dopravních značek v průběhu stavby).
Prosím o zaslání dat na emailovou adresu
Moje údaje:
S pozdravem,

K této žádosti Vám sdělujeme následující – vyjádření silničního správního úřadu:
 Kopii stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace v ulici
vydané dne 15. 9. 2021, sp. zn.
jež nabylo právní moci dne 20. 10. 2021, zasíláme přílohou.

č. j.
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 Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení výše uvedené stavby neobsahovala úpravu
přechodného dopravního značení (situaci DIO) pro realizaci stavby.
 MěÚ Český Brod, ODŽÚ k dnešnímu dni neeviduje žádost o stanovení přechodné úpravy
provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro tuto lokalitu
(výše uvedenou stavbu).

otisk úředního razítka
Bc. Tereza Burešová v. r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Rozhodnutí o stavebním povolení, č. j

.
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