ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
MGR. DANIEL HOVORKA, VEDOUCÍ ODBORU
č. j: KUJCK/14090/2010/OMVV/2

datum: 6.5.2010

vyřizuje: Linda Věrná, DiS.

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 29. dubna 2010, týkající se
omezení rychlosti na silnici I/3 v místě zvaném „Švamberk“.
K žádosti sdělujeme následující:
1. v příloze zasíláme kopii stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3, kterou stanovil Krajský úřad,
odbor dopravy a SH dne 15.2.2010, č.j. 3649/2010/ODSH
2. kopie žádosti, jejíž součástí je vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích a Ředitelství silnic a dálnic ĆR, správy Č. Budějovice
3. úprava byla povolena z důvodu výstavby „Fotovoltaické elektrárny Ševětín“, která bude umístěna na obou
stranách silnice I/3 a tudíž je nutné její přejíždění z důvodu zavážení materiálu, který je uskladněn na
statku Švamberk. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu je nutné omezení rychlosti
4. o stanovení požádala společnost MAPRO s.r.o., Ke Klíčovu 263/8, Praha 9, IČ: 615 03 339.

Dále sdělujeme, že dne 23. 4. 2010 (ještě před podáním žádosti o poskytnutí informací) bylo Krajským úřadem
Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství svoláno ústní jednání, které proběhlo dne 3. 5.
2010 za účasti společnosti MAPRO s.r.o. a Policie ČR, při kterém bylo dohodnuto doplnění stávajícího
přechodného DZ o dodatkovou tabulku E13 s textem, která bude omezovat čas pro přejíždění tj. mimo dopravní
špičku (po – ne od 8-1500 hod a od 18-2200 hod).

S pozdravem

Přílohy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I.
třídy
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