
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Doprovodná informace k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ je-
jímž předmětem jsou níže uvedené  dotazy a poskytnutí veškerých souvisejících dokumentů.

1. Zda je, bylo či bude vedeno silničním správním úřadem Obecního úřadu Kostelec u Holešova
správní řízení ve věci uzavírky místní komunikace a nařízení objížďky do části obce Loučky a Su-
šeny (akce dne 18.08.2020).

2. Zda byla stanovena objízdná trasa.

3. Zda bylo požádáno o stanovení přechodného dopravního značení pro uzavírku místní komunikace.
  
K bodu 1:
Obec Kostelec u Holešova nepožádala silniční správní úřad Kostelec u Holešova o vydání rozhodnutí
o uzavírce, a proto silničním správním úřadem nebylo vedeno správní řízení ve věci uzavírky místní
komunikace a nařízení objížďky. Jednalo se o lokální havarijní stav silnice, v jehož důsledku docháze-
lo k poškozování soukromého majetku (fasády domu č.p. 22) a v zájmu obce bylo třeba co nejdříve
zajistit nápravu.  Proto obec přistoupila na nabídku opravárenské firmy, která 13.8. nabídla, že 18.8.
opravu provede a tak se i stalo. Oprava byla směřována do odpoledních hodin, aby bylo možné během
dopoledne dovézt zboží do maloobchodní prodejny DS a před polednem obědy do DS.  Krátkodobým
uzavřením komunikace v odpoledních hodinách (na max. 6 hodin) nemohlo dojít k významnému ome-
zení veřejného zájmu ani zájmu obyvatel Louček a Sušen, informace o uzavření silnice byla směřová-
na na občany obce, aby po dobu opravy tímto úsekem neprojížděli a neznehodnotili provedenou práci.
V případě nouze, nebyl  přístup do části obce Loučky a Sušeny zamezen, v  naléhavém případě, bylo
možné se zvýšenou opatrností opraveným úsekem projet. Pro chodce byla komunikace průchozí bez
omezení a rovněž pro složky IZS byla komunikace průjezdná bez omezení. 
K bodu 2:
Objízdná trasa nebyla stanovena, viz zdůvodnění výše.
K bodu 3:
O stanovení přechodného dopravního značení požádáno nebylo. V časovém předstihu (ihned od 13.8.)
byly na viditelných místech na komunikaci postaveny informační tabule, aby všichni, kteří tímto úse-
kem pravidelně projíždí, měli  od obce včas potřebné informace a mohli se podle toho zařídit.
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