ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 43542/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 42408/2015/kakr/3

datum: 09.06.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUCBX00HM1X7*
KUCBX00HM1X7

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 28. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše dvě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 26. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
Žádost č. 1:
- na základě jakých podkladů byla snížena nejvyšší dovolená rychlost na silnici č. I/4 v části obce Hliniště (obec Strážný) na 70
km/hod.,
- datum a číslo jednací vydání rozhodnutí o snížení nejvyšší dovolené rychlosti na výše uvedeném místě,
- pokud jedním z podkladů pro snížení nejvyšší dovolené rychlosti bylo vyjádření odboru služby dopravní policie Krajského
ředitelství Policie ČR, žádám o sdělení čísla jednacího tohoto rozhodnutí a data vydání tohoto rozhodnutí.
Žádost č. 2:
- ve kterém místě pozemku p.č. 662/7 v k.ú. Chlum u Volar je povoleno dopravní připojení tohoto pozemku a navazujících
pozemků p.č. 19, 20 a 21 k silnici č. I/39,
- jestli je dopravní připojení povoleno jako samostatný sjezd pro obsluhu připojovaného pozemku, nebo jde o sjezd na budoucí
účelovou komunikaci nebo místní komunikaci,
- kdy a pod jakým číslem jednacím bylo povolení dopravního připojení vydáno.

K výše uvedeným žádostem Vám sdělujeme následující:
ad žádost č. 1:
rychlost na silnici I/4 v k.ú. Hliniště (obec Strážný) byla upravena na základě podnětu MěÚ Vimperk, odboru dopravy a silničního
hospodářství. Tato úprava v daném místě spočívala mimo jiné ve zrušení SDZ IS 21a/b „Obec/ Konec obce Hliniště“ a zároveň
s tím byla zvýšena nejvyšší dovolená rychlost z dosavadních 50 km/h na současných 70 km/h. Tato úprava byla stanovena dne
06. 04. 2010 pod č.j. KUJCK/4455/2010/ODSH/5. Tato místní úprava byla schválena Policií ČR, její vyjádření je bez čísla
jednacího.
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ad žádost č. 2:
Pozemek p.č. 662/7 v k.ú. Chlum u Volar je připojen k silnici I/39 zhruba na hranici pozemku p.č. 34/5. Připojení je povoleno
jako připojení místní komunikace. Rozhodnutí o připojení bylo vydáno dne 28. 06. 2007 pod č.j. KUJCK/21044/07/ODSH/2.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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