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Městský úřad Strakonice 

Odbor dopravy  

Velké náměstí 2  

386 01 Strakonice  
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772  

  
Naše č. j.: MUST/021735/2021/OD/bre Pan 

Sp. zn.: MUST/021735/2021/2  

   

Vyřizuje: Ing. Kateřina Brejchová  

Telefon: 383 700 290  

E-mail: katerina.brejchova@mu-st.cz  

   

Datum: 
Vypraveno: 

1.6.2021 
3.6.2021 

 

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.  

 

 
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, obdržel dne 24.5.2021 Vaši písemnou žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací o pozemní komunikaci a dopravním značením s ní spojené. 

 

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad Vám na Vaši žádost sděluje, 
že: 

1. Komunikace vedoucí po pozemku parc. č. 1/1 v k. ú. Slaník, obec Slaník je dle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích komunikace. Druh pozemní komunikace by Vám měla sdělit 

obec Slaník na základě pasportu komunikací obce Slaník, pokud je vypracován. 

2. Městský úřad Strakonice, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad za dobu povolování 
dopravního značení nevydal stanovení místní úpravy provozu opatřením obecné povahy na 

komunikaci parc. č. 1/1 v k. ú. Slaník, obec Slaník. Dopravní značka uvedená v příloze žádosti 
je dopravní značkou ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

3. Nebylo vydáno stanovení místní úpravy provozu opatřením obecné povahy na výše uvedené 

komunikaci. 
4. V tomto roce nevydal Městský úřad Strakonice, odbor dopravy stanovení místní úpravy provozu 

dopravním značením č. E 13 na komunikaci parc. č. 1/1 v k. ú. Slaník, obec Slaník. 

5. Nebylo vydáno stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na výše uvedené 

komunikaci. 

 

Současně Vás informujeme, že město Strakonice, v souvislosti s vyřízením Vaší shora specifikované 
žádosti o poskytnutí informací, zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a 

identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší informace 
o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách www.strakonice.eu/gdpr.  

 

 
 

 
 

 

 
Ing. Václav Býček v. r.       otisk úředního razítka 

vedoucí odboru dopravy 
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Počet listů: 1 

Počet příloh: 0 

Počet listů příloh: 0 

           

Rozdělovník: 

Pan  

vlastní 

 


