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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 156506/2016
spisový znak: KHEJ 152136/2016/kakr/3

datum: 06.12.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 22. 11. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaš žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 11. 2016, označenou předmět: Vaše sdělení č.j. KUJCK 23347/2016,
s.z. ODSH 11954/2016/AdFr ze dne: 15.2.2016 „Stanovení dopravního značení na silnici I/20 v obci Sedlice“ v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:
Vámi dopisem mě bylo sděleno, že dotčené místo považujete za problematické z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních
komunikací a podáváte podmět na ŘSD o obnovu a doplnění vodorovného značení. ŘSD ČR, správa České Budějovice dne
10. října 2016 mě sdělila, že v nejbližší době schválená varianta půjde na Krajský úřad, odbor dopravy a silničního
hospodářství, který vydá stanovení místní úpravy. Tento přechod pro chodce se řeší od října 2015 a do dnes není vyřešen,
přičemž tento nebezpečný přechod je umístěn před MÚ Sedlice. Je to ukázka schopnosti úředníků věc řešit bez zbytečných
průtahů. U nás v ČR si úřadník vždy najde důvod, proč to nejde, který je placen z našich daní i když jde v tomto v prvé řadě o
bezpečnost chodců. Zřejmě se budu muset obrátit na ministerstvo dopravy ke sjednání nápravy. Dál už není co dodat jen, že
činy hovoří samo za sebe tak v banální věci. Kdo tento přechod navrhoval, ten by si zasluhoval Nobelovu cenu. Toto by se
v sousední zemi SRN nemohlo stát.
Proto žádám dle zák. 106/1999 Sb. (dále jen „inFz“) zda tato žádost k Vám došla a do kdy bude vydáno povolení
k úpravě „přechodu pro chodce“, potažmo k úpravě přechodu tak, aby se chodec na tomto přechodu cítil bezpečný.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

v příloze tohoto sdělení Vám zasíláme rozhodnutí k povolení úpravy dopravního značení u přechodu pro chodce na náměstí
T. G. Masaryka v obci Sedlice. Další přílohou je pak samotný projekt rozmístění dopravního značení. Žádost o povolení úpravy
(formou stanovení místní úpravy provozu) byla na Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje
doručena projektantem pro dopravní stavby v pátek 11. 11. 2016. Rozhodnutí (stanovení místní úpravy provozu) bylo
vyhotoveno 15. 11. 2016 a 23. 11. 2016 odesláno do datových schránek účastníkům řízení, projektantovi 22. 11. 2016 emailem.

S pozdravem
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Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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I20 Sedlice náměstí-rozhodnutí.pdf
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