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Vaše značka:  
Ze dne: 14. 01. 2021 
Č. j.: MULTM/0002772/21/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 29. 01. 2021 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní, 
 
dne 14.01.2021 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 

Požadované informace: 

V průběhu září 2020 vznikla na krajnici křižovatky silnice III/24072 u čp. 7 v obci Dolní 
Chobolice neoznačená pevná překážka. 

• Žádám o informaci, zda Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Litoměřice vydal pro umístění pevné překážky povolení dle § 29 zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Žádám o informaci, zda dotčený vlastník pozemku p.č. 536, kterým je Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, vydal souhlasné stanovisko k umístění této překážky. 

V případě kladné odpovědi, prosím o zaslání kopií stanovisek. 

Poskytnuté informace: 

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto příslušný 
silniční správní úřad (zdejší správní orgán) konstatuje, že v téže věci vydal dne 
15.12.2020 pouze písemné vyjádření do spisu v řízení vedeném oprávněnou úřední 
osobou na oddělení přestupků při odboru dopravy a silničního hospodářství. Vyjádření 
bylo následující: 

- zdejší odbor dopravy a SH žádné stanovisko k umístění pevné překážky 
(ve smyslu ust. § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů) v blízkosti křižovatky silnice č. III/24072 a místní komunikace 
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nevydával – dle našeho názoru se ani o pevnou překážku dle citovaného § 29 nejedná 
(záhon není umístěn na vozovce, dopravním ostrůvku ani na krajnici silnice č. III/24072). 

Na telefonický dotaz zástupcům Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. bylo 
správnímu orgánu sděleno, že k umístění pevné překážky v obci Dolní Chobolice u č.p. 7 
zdejší správní orgán nevydával žádné stanovisko, a to ani souhlasné či nesouhlasné. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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