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Poskytnutí informací
Vážený pane
dne 13. 10. 2015 byla na podatelnu Obce Tetčice doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete poskytnutí informací
1)kopii správního rozhodnutí vydaného v souladu s požadavky § 24 zákona o pozemních
komunikacích včetně stanovení objížďky, vše z důvodu uzavírky napojení ulic Tyršova a Hybešova
na silnici II/394 dne 24. 9. 2015 a 29. 9. 2015.
2)kopii vyjádření Policie ČR k dopravnímu značení jak uzavírky napojení ulic Tyršova a Hybešova
na silnici II/394, tak značení stanovené objížďky.
3)kopii správního rozhodnutí vydaného v souladu s požadavky § 24 zákona o pozemních
komunikacích včetně stanovení objížďky, vše z důvodu uzavírky části ulice Hybešova při
rekonstrukci vodovodu.
4)kopii vyjádření Policie ČR k dopravnímu značení jak uzavírky části ulice Hybešova při
rekonstrukci vodovodu
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované
informace.
k bodu č. 1)Dopravní značení při uzavírce napojení ulic Tyršova a Hybešova na silnici II/394 dne 24.
9. 2015 a 29. 9. 2015 měl zabezpečit zhotovitel stavby firma Porr a.s., Dubečská 3238/36,CZ – 100
00 Praha 10. Firma Porr a.s. však o vydání rozhodnutí nezažádala. Zasíláme kopii stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydalo MěÚ Rosice, Odbor dopravy,
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Tímto byl vydán souhlas se stanovením úpravy provozu na ulici
Tyršova a ulici Hybešova v obci Tetčice na období do 7. 9. 2015 do 8. 11. 2015
k bodu č. 2) Zasíláme kopii výkresu Situace přechodného dopravního značení s potvrzením platnosti
Policií ČR, Krajské ředitelství JMK, se sídlem Kounicova 24, Brno.
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k bodu č. 3) Rozhodnutí nebylo vydáno, dokládáme Stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, vydané MěÚ Rosice, odbor dopravy, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice.
Zasíláme kopii stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydalo MěÚ
Rosice, Odbor dopravy, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. Tímto byl vydán souhlas se stanovením
úpravy provozu z důvodu havarijního stavu vodovodu na ulici Hybešova, Tetčice na období od 3. 8.
2015 do 15. 10. 2015.
k bodu č. 4) Zasíláme kopii výkresu Přechodného dopravního značení na akci oprava havarijního
stavu vodovodu, s potvrzením platnosti Policií ČR, Krajské ředitelství JMK, se sídlem Kounicova
24, Brno.

S pozdravem.

Jan Šon v.r.
starosta
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