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Litoměřice 09.12.2019 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážení, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 22.11.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

Byla v říjnu 2015 umístěna na ulici Pokratická v Litoměřicích u budovy čp. 4 - 6 dopravní 

značka č. V 12c? Pokud ano, bylo k této značce vydáno opatření obecné povahy nebo jiný 

správní akt? Pokud ano, poskytněte nám prosím i toto opatření obecné povahy nebo jiný správní 

akt, na základě kterého byla tato značka na dané místo umístěna. 

 

Poskytnuté informace: 

Z informačních systémů spisové služby bylo dohledáno, že vodorovné dopravní značení V 12c 

– „zákaz zastavení“ v ul. Pokratická (silnici III/2611) v Litoměřicích bylo administrativně 

stanoveno (jako stanovení nové místní úpravy provozu) zdejším věcně a místně příslušným 

správním orgánem (odborem dopravy a sil. hospodářství MěÚ Litoměřice) dne 23.03.2006 pod 

č.j. 12-16/2006-DOP. Vzhledem k tomu, že od této doby již uplynulo 13 let, došlo u tohoto 

správního spisu k jeho skartaci a k dnešnímu dni již není konkrétní dotčený dokument (vydaný 

správní akt) k dispozici. Nicméně lze tedy k celé dotčené záležitosti závěrem konstatovat, že 

v termínu – říjen 2015 – nedošlo k novému stanovení místní úpravy a jeho umístění, nýbrž 

pouze k jeho periodické obnově, údržbě. Na základě místní znalosti lze konstatovat, že 

vodorovné značení bylo na místě v blízkosti domů čp. 4-6 stanoveno a realizováno z důvodu 

existence směrových oblouků v blízkosti dvou křižovatek, kde vznikaly a při existenci tohoto 

značení i nadále z důvodu nerespektování značení i vznikají nebezpečné dopravní situace. Tato 

místní úprava provozu byla jednoznačně řádně stanovena v souladu s tehdejšími právními 

předpisy, a to za účelem zvýšení přehlednosti v křižovatkách a zvýšení BESIP. 

 

S pozdravem 

Bc. Jan Jakub 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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