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Slapnička Kamil Dominik

Od:
Odesláno: pondělí 11. dubna 2022 10:19
Komu: Slapnička Kamil Dominik
Předmět: FW: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 (informační zákon)

 
 

From
Sent: Sunday, April 10, 2022 3:53 PM 
To: Střekov Podatelna <Podatelna.Strekov@mag-ul.cz> 
Subject: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 (informační zákon) 
 
Adresováno subjektu: 
Úřad městského obvodu Ústí na Labem Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem 
 
 
Dobrý den, 
dne 7. 4. 2022 v 9:22 hodin zveřejnil bývalý starosta Střekova Petr Vinš na facebookové stránce Za lepší 
Střekov příspěvek, ve kterém krom jiného uvádí s odkazem na osobní zkušenost příklady práce obvodního 
úřadu. 
 
Žádám tímto s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zodpovězení 
následujících otázek: 

1. Je v pravomoci úřadu Střekov vystavovat dokumenty či vydávat rozhodnutí o dopravních 
omezeních-opatřeních? 

2. Pokud ano, podepisuje takové dokumenty starosta? 
3. Byl v rámci rekonstrukce chodníku v ulicii Truhlářova vystaven úřadem Střekov dokument nebo 

vydáno rozhodnutí o dopravním omezení-opatření v této lokalitě? 
4. Pokud ano, byl předložen k podpisu starostovi? 
5. Pokud je odpověď na bod 3. ANO: Došlo při přípravě podkladů a vydání rozhodnutí o dopravním 

omezení-opatření o záměně ulici Truhlářova na Střekově a Truhlářova/Truhlářská v Děčíně? Byly 
předloženy mapové podklady z jiné lokality než ulice Truhlářova Střekov? 

6. Muselo být na základě intervence starosty vypracováno nové rozhodnutí o dopravním omezení-
opatření v ulici Truhlářova? 

7. Pokud je odpověď na bod 1. - 6. ANO, kdo z úředníků úřadu Střekov takto pochybyl a jak bylo toto 
pochybění řešeno? 

Žádám o zaslání odpovědí prostřednictvím e-mailové služby na adresu
 
Děkuji. 
 



 

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

Národního odboje 794/15 

400 03 Ústí nad Labem 
 

TAJEMNÍK 

Telefonní ústředna: +420 475 273 910         IČ: 00081531 
Identifikátor datové schránky: sbzbn22         DIČ: CZ00081531 

E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz      www.strekov.cz 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

Váš dopis č.j.: 
ze dne: 10. 4. 2022 

 

Naše č.j.: OS/KT/1555/2022/BerK 

Vyřizuje: Klára Berounská 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: klara.berounska@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 25. 4. 2022 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 11. 4. 2022, 

v níž žádáte o informace: 

1. Je v pravomoci úřadu Střekov vystavovat dokumenty či vydávat rozhodnutí o dopravních 

omezeních-opatřeních? 

2. Pokud ano, podepisuje takové dokumenty starosta? 

3. Byl v rámci rekonstrukce chodníku v ulicii Truhlářova vystaven úřadem Střekov dokument nebo 

vydáno rozhodnutí o dopravním omezení-opatření v této lokalitě? 

4. Pokud ano, byl předložen k podpisu starostovi? 

5. Pokud je odpověď na bod 3. ANO: Došlo při přípravě podkladů a vydání rozhodnutí o dopravním 

omezení-opatření o záměně ulici Truhlářova na Střekově a Truhlářova/Truhlářská v Děčíně? Byly 

předloženy mapové podklady z jiné lokality než ulice Truhlářova Střekov? 

6. Muselo být na základě intervence starosty vypracováno nové rozhodnutí o dopravním omezení-

opatření v ulici Truhlářova? 

7. Pokud je odpověď na bod 1. - 6. ANO, kdo z úředníků úřadu Střekov takto pochybyl a jak bylo toto 

pochybení řešeno? 

 

Vám sděluji následující: 

Ad 1) Úřad městského obvod ÚL – Střekov není silničním správním úřadem, v jehož pravomoci 

by bylo vydávat rozhodnutí ve věci opatření obecné povahy (přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích) dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
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Ad 2) nerelevantní (pozn.: dokumenty na úseku výkonu státní správy jsou podepisovány 

oprávněnou úřední osobou, nikoliv volenými členy zastupitelstva), 

Ad 3) ne, nerelevantní viz Ad 1), 

Ad 4) ne, nerelevantní viz Ad 1), 

Ad 5) nerelevantní viz Ad 3), 

Ad 6) ne, nerelevantní viz Ad 3), 

Ad 7) nerelevantní. 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Kamil Dominik Slapnička, MPA 

tajemník 

(opatřeno elektronickým podpisem) 




