OBECNÍ ÚŘAD ZDIBY
___________________________________________________________________________
DOPORUČENĚ

č.j.:

1324/2020/ZD
Ve Zdibech dne 1. 5. 2020

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

dne 16. 4. 2020 jsme prostřednictvím podatelny obce Zdiby obdrželi Vaši žádost o poskytnutí
informace, č.j. 1324/2020/ZD, ve které nás žádáte o poskytnutí informace k v rozsahu:
Text žádosti cit.:
„[… ]
1. Umístění a rozměry plánované autobusové zastávky v ulici V Kopci
2. Usnesení obce týkající se záměru umístit autobusovou zastávku v ulici V Kopce
Po posouzení výše uvedené žádosti konstatujeme, že Vaše žádost obsahuje náležitosti stanovené InfZ
a požadované informace nespadají do režimu informací požívajících zvýšené ochrany ve smyslu ust.
§§ 7 – 12 InfZ. Na základě v předchozí větě uvedeného Vám tímto v souladu s ust. § 4 InfZ a násl.
poskytujeme následující informaci.
Ad1) Rozměry a umístění zastávek vyplývají z požadavků dopravního inspektorátu Policie ČR v
součinnosti s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy. V případě ul. V Kopci
bylo dopravním inspektorátem určeno místo na parc. č. 105/1, k.ú. Přemyšlení sousedící
s hranou pozemku parc. č. 105/90 k.ú. Přemyšlení, a to především při zohlednění dopravně
bezpečnostní situace v místě. Jedná se zejména o dodržení minimální vzdálenosti od hrany
křižovatky, zajištění bezpečnostních rozhledů chodců i ostatních projíždějících dopravních
prostředků, včetně dostatečného prostoru pro umístění nástupiště o rozměrech 2x10 m. Zákres
umístění s rozměry plánované autobusové zastávky v ulici V Kopci zasíláme v příloze.
Ad2) Umísťování zastávek v obci nespadá do rozhodovací pravomoci rady obce Zdiby ani
zastupitelstva obce Zdiby tedy, problematika jejich řešení není podmíněna rozhodnutím těchto
orgánů, a to v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Vámi požadované usnesení obce v této věci tak nelze poskytnout, neboť se jedná o neexistující
informaci (usnesení).
Současně sdělujeme, že shodné informace Vám byly již poskytnuty paní starostkou, a to emailem ze
dne 7.4.2020 na Vaši emailovou adresu.

S pozdravem

JUDr. František Kotalík
tajemník OÚ
_______________________________________________________________________
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO 0024 1032 Tel.: 284 890 217
e-mail : podatelna@obeczdiby.cz,
www.obeczdiby.cz

Obec Zdiby
zákres: autobusová zastávka "V Kopci" v ploše 2 x 10 m (20 m2), pozemek p.č. 105/1, k.ú. Přemyšelní,

