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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákonao svobodném přístupu k informacím ze dne 10.08.2020,
vedené pod č. j. MUBL 11501/2020, které jsou uvedeny v bodech 1 až 5:
Dne 7.8.2020 do Nerudovy ulice v Blatné umístil (dne 9.8.2020 toto značení přendal na
jiné místo) někdo (mám za to, že obec, či Technické služby) neplatné, normu nesplňující
značení konkrétně zákaz zastavení.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Kdo konkrétně toto značení umístil v rozporu se zákonnou normou?
Poskytnutí informací: Značku umístil pan Jindřich Bláha, zaměstnanec
Technických služeb města Blatné s.r.o. Značka byla dne 07.08.2020 přivezena na
místo a umístěna záměrně tak, aby byla neplatná. Dne 09.08.2020 byla značka
umístěna na své místo tak, aby zakazovala zastavení na 4 parkovacích stáních před
kaštany, na kterých probíhal dne 10.08.2020 ořez větví.
2. Komu bylo dle MUBL 10146/2020 značení povoleno?
Poskytnutí informací: Jedná se o doposud probíhající řízení o vydání opatření
obecné povahy, řešící umístění vodorovné dopravní značky V 12c ve zcela jiné
části ulice Nerudova, které nemá s daným případem žádnou souvislost.
3. Pokud značení umístil na komunikaci zaměstnanec obce, nebo organizace obce,
proč značení neodpovídá Zákonu o pozemních komunikacích?
Poskytnutí informací: Dne 07.08.2020 byla značka záměrně umístěna tak, aby byla
neplatná, viz bod č. 1. O tom, že by od 09.08.2020 byla značka umístěna tak, že by
neodpovídala zákonu, nemá povinný subjekt žádné informace.

4. Pokud značení umístil na komunikaci zaměstnanec obce, nebo organizace obce,
proč značení nebylo umístěno v zákonem stanoveném předstihu?
Poskytnutí informací: Předstih byl zvolen na základě uvážení Technických služeb
města Blatné s.r.o., vzhledem k místním podmínkám. Jednodenní předstih
nezakládá neplatnost značky, pouze v případě, kdy by bylo nutno provést odtah
vozidla, by nemohly být náklady na něj vymáhány po provozovateli vozidla k ničemu takovému ovšem nedošlo.
5. Jak bude umístnění značení v rozporu se zákonnou normou, pokud se jedná
o zaměstnance obce, nebo zaměstnance organizace obce, s pracovníkem řešeno toto
pochybení?
Poskytnutí informací: K pochybení nedošlo. Případná pochybení pracovníků
Technických služeb města Blatné s. r. o. řeší její ředitel.

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

