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Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 06. 2022
Dne 28. 06. 2022 obdržel Městský úřad Rosice, Odbor dopravy, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice,
pracoviště Žerotínovo náměstí 1, prostřednictvím veřejné datové sítě způsobem datové zprávy z
identifikátoru datové schránky:
od odesílatele označený jako
podání
onačené jako: „Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“, ve které žádáte místně příslušný silniční správní úřad Městského úřadu Rosice,
Odbor dopravy o zaslání rozhodnutí, vydaného na žádost společnosti IDPS s.r.o., zastoupené společností
DOKA s.r.o., o dočasném zrušení zastávky „Na Dolině“ v obci Lukovany od 00:00 hod. dne 20. 3. 2022
a dále o poskytnutí informace, zda a jakým způsobem byla obec Lukovany informována.
Správní orgán Městského úřadu Rosice, Odbor dopravy, vykonávající působnost silničního
správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejných přístupných
a účelových komunikacích s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, nebo krajský
úřad a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací posoudil Vaši žádost a
v příloze zasílá:
1. ROZHODNUTÍ o zamítnutí poskytnutí informací v části týkající se osobních údajů fyzických
osob, tj. jejich jména, příjmení, adresy a telefonní čísla,
2. Anonymizované ROZHODNUTÍ o povolení uzavírky provozu na silnici č. III/39412 Zakřany
– Lukovany a úplnou uzavírku místních komunikací, k.ú. Lukovany ze dne 22. 03. 2022, pod
Č. j. dokumentu : MR-C 14092/22-ODO, spis. zn.: MR-S 13125/22-ODO – LIB/5.
K žádosti o sdělení zda a jakým způsobem byla obec Lukovany o uzavírce informována Vám sděluji,
že uvedené rozhodnutí bylo obci Lukovany zasláno prostřednictvím veřejné datové sítě způsobem
datové zprávy z identifikátoru datové schránky Město Rosice dne 22. 03. 2022, téhož dne dodáno do
datové schránky a dne 23. 03. 2022 se přihlásila elektronická aplikace za pomoci systémového
certifikátu ve smyslu § 29 zákona číslo 300/2008 Sb., tedy datová zpráva byla doručena.
S pozdravem
Ing. Miloš BURIAN
Vedoucí odboru dopravy

