Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:

1. Jaký je záměr města Přerova s komunikací č. II/434 v Kozlovicích z hlediska
stavebních prací?
2. Jaký je záměr města Přerova s komunikací č. II/434 v Kozlovicích z hlediska dopravy
nákladních vozidel nad 12t ?
3. Probíhá v současné době nějaké řízení týkající se komunikace č. II/434 v Kozlovicích
(zejména řízení stavební či dopravní)?
4. Prosím o zaslání dokumentace, z které bude patrné, k jakému účelu je povoleno
užívání komunikace č. II/434 v Kozlovicích.
5. Prosím o zaslání pasportu komunikace č. II/434 v Kozlovicích.
6. Prosím o zaslání dokumentace týkající se povolení a umístění dopravních značek
zakazujících vjezd vozidel nad 12t.
Poskytnuté informace:

K dotazům č. 1 a 3 Vám sděluji následující:
Olomoucký kraj v současné době zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci
silnice II/434 v průtahu Kozlovicemi, tak aby v následujících letech mohla být tato
rekonstrukce realizována. Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace není
v tuto chvíli dokončena, nebyla ze strany Olomouckého kraje, případně Správy silnic
Olomouckého kraje podána příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu žádost
o stavební povolení či ohlášení stavebního záměru. Z podnětu Olomouckého kraje či
Správy silnic Olomouckého kraje není tedy v tuto chvíli vedeno žádné správní řízení.
Na dotaz č. 2 Vám nemohu odpovědět, neboť záměry Statutárního města Přerova
ohledně nákladní dopravy nad 12 tun, nejsou Olomouckému kraji známy.
K dotazu č. 4 Vám sděluji, že obecné užívání nejen silnice č. II/434, ale všech pozemních
komunikací ve vlastnictví státu, krajů a jednotlivých obcí je určeno přímo zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně
ustanovením § 2 odst. 1 podle kterého je „pozemní komunikace dopravní cesta určená
k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění
tohoto užití a jeho bezpečnosti“. Obecný užíváním pozemní komunikace se podle
ustanovení § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích rozumí: „V mezích zvláštních
předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích2) a za podmínek stanovených
tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem
a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy
nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace“.
Informace požadované v dotazech č. 5 a 6 Vám zasílám v příloze tohoto sdělení.
Informace zpracoval:

23. 11. 2015, Mgr. František Pěruška, odbor dopravy a silničního hospodářství

