MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY – ODBOR DOPRAVY A SH
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Ve Vodňanech dne 9.8.2019

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) tento záznam o poskytnuté
informaci:
Datum podání:

26.9.2018 a 16.10.2018

Žadatel:

***

Obsah požadované informace:
DOTAZ žadatele ze dne 26.9.2018:
„Žádám o informaci, zda rozhodnutí Městského úřadu ve Vodňanech č.j.: MUVO 7575/2016 ze dne 7.9.2016, jímž bylo
nařízeno odstranění pevné překážky na komunikaci, a sice uzamčených vrat v podobě železného rámu s dřevěnou výplní, která
se nachází na pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Vodňany, je vykonatelné, popřípadě jaké jiné rozhodné skutečnosti brání ve výkonu
rozhodnutí.“
DOTAZ žadatele ze dne 15.10.2018:
„Žádám o kopii dokumentu, který dle poskytnuté informace č.j.: MUVO 9031/2018 ze dne 1.10.2018 jednoznačně dokládá, kdy
a jaký správní orgán zrušil dle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu rozhodnutí Městského úřadu ve Vodňanech č.j.: MUVO
7575/2016 ze dne 7.9.2016, jímž bylo neřízeno odstranění pevné překážky na komunikaci, a sice uzamčených vrat v podobě
železného rámu s dřevěnou výplní, která se nachází na pozemku p.č. 1780/6 v k.ú. Vodňany. Rozhodnutím Ministerstva dopravy
– Odboru pozemních komunikací č.j.: 65/2017-120-STSP/3 ze dne 7.6.2017 bylo rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje – Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: KUJCK 30611/2017 ze dne 14.3.2017 zrušeno a přezkumné řízení ve
věci rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vodňany č.j.: MUVO 7575/2016 ze dne 7.9.2016
zastaveno.“

ODPOVĚD Městského úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního hospodářství:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal pod č.j.: MUVO 9031/2018 a pod
č.j. MUVO 9913/2018 ze dne 26.10.2018 vyjádření dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o svobodném přístupu k informacím“) týkající se umístění vrat na pozemku parc.č.
1780/6 v katastrálním území Vodňany. Prvoinstanční orgán, na základě upozornění od Krajského úřadu, odboru dopravy
a silničního hospodářství, následně v červenci 2019 dospěl k závěru, že informace podaná žadateli je v těchto informacích
chybně vyhodnocena a proto na základě § 156 odst. 2 správního řádu usnesením zrušil výše uvedená vyjádření. Žadateli je
proto nově vydána nová informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Rozhodnutí č.j. MUVO 7575/20169 ze dne 7.9.2016 je platné, nabylo právní moci k datu 27.9.2016 a tímto dnem je
i vykonatelné.
Způsob vyřízení:
Žadateli byla zaslána odpověď na adresu uvedenou v žádosti.
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Náklady:
Za poskytnutí informací nejsou účtovány žádné náklady.
Žádost vyřizoval:
Ing. Václav Blahout - oprávněná úřední osoba, Městský úřad Vodňany - odbor dopravy a silničního hospodářství
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