Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

Žádost o poskytnutí rozhodnutí KÚOK ODSH, kterým bylo vydáno povolení k místní
úpravě provozu na pozemních komunikacích týkající se zákazu vjezdu nákladní dopravy
nad 12 t do Olomouce, a to včetně všech podkladových materiálů (zejména vyjádření DI
PČR) na základě, kterých bylo rozhodnutí vydáno.
Poskytnuté informace:

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen
ODSH) obdržel dne 14. listopadu 2016 žádost města Loštice podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž
se domáháte poskytnutí informace:
poskytnutí rozhodnutí KÚOK ODSH, kterým bylo vydáno povolení k místní úpravě provozu na
pozemních komunikacích týkající se zákazu vjezdu nákladní dopravy nad 12t do Olomouce, a to
včetně všech podkladových materiálů (zejména vyjádření DI PČR) na základě, kterých bylo
rozhodnutí vydáno.

Ke shora uvedenému Vám sdělujeme:
ODSH, jako příslušný orgán státní správy vydal dne 16. 12. 2008 pod čj.
KUOK117796/2008 stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/35 a I/46 v Olomouci,
mimo jiné na ul. Foerstrova, Albertova, Velkomoravská, Tovární a Lipenská.
Další navazující stanovení na silnici II/448 a místních komunikacích v Olomouci
v této věci vydával příslušný orgán státní správy Magistrát města Olomouce, odbor
stavební, odd. státní správy na PK. Naše spisová dokumentace byla v rámci archivace
uložena pod skartačním znakem S/5, z čehož vyplývá, že jeho skartování bylo provedeno
po pěti letech od uložení do archívu, a v současné době její vyhotovení nemáme již
k dispozici.
ODSH pro obdobnou žádost z r. 2013 o poskytnutí informace na toto dopravní
značení naskenoval požadované části projektové dokumentace, stanovení místní úpravy
provozu a vyjádření PČR DI Olomouc.
Podařilo se nám tento naskenovaný materiál z uložených dokumentů v PC obnovit
a tyto naskenované dokumenty Vám odesíláme prostřednictvím datové schránky, na ID
adresu města Loštice.
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18. 11. 2016, Jitka Macháčková, odbor dopravy a silničního hospodářství

