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Poskytnutí informací
Obec Vedrovice, jako povinný subjekt v souladu s ust. § 2 zákona č. 106/1999 S. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění (dále jen „obec“) obdržela datovou
schránkou dne 11.09.2020 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“), ve které předseda spolku „Za lepší Vedrovice“, (dále jen „žadatel“) žádá o poskytnutí
informace
doplnění níže uvedených informací k vyjádření ze dne 26.7.2020 pod značkou D043/2020/02:
1. Žádám tímto o detailní doplnění informací, v jakém konkrétním rozporu
s legislativou je instalace zpomalovacího návěstidla (semaforu)? Obecné
konstatování nepovažujeme za dostatečné zodpovězení na kladenou otázku.
2. Žádám o postoupení vyjádření tzn. kopie zprávy DI PČR Znojmo k oběma
dotazovaným bodům, tedy ve věci instalace zpomalovacího návěstidla
(semaforu) a také zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce ze směru od
Kubšic.
3. Proč se obě záležitosti řeší až nyní v roce 2020, kdy vyjádření DI PČR
Znojmo máte k dispozici již od roku 2015? (jak uvádíte ve své odpovědi ze
dne 26.7.2020 pod značkou D-043/2020/02
Obec Vedrovice tuto žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 106/1999 Sb., žadateli poskytuje požadované informace:
Ad. 1:
Detailní doplnění informací = konkrétní rozpor s legislativou je obsažen v poskytnuté příloze
Vyjádření PČR DI Znojmo - č.j. KRPB-1378-čj-2020-061306
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Ad. 2:
Vyjádření tzn. kopie zprávy DI PČR Znojmo k oběma dotazovaným bodům se poskytuje,
jako příloha - Vyjádření PČR DI Znojmo - č.j. KRPB-1378-čj-2020-061306.

Ad. 3:
Obě záležitosti kolem semaforu a ostrůvku řeší v roce 2020 spolek „Za lepší Vedrovice“.
Obec Vedrovice řešila v roce 2019 na žádost občanů opatření na snížení rychlosti při vjezdu
do obce tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Byla vybrána varianta úsekového měření
rychlosti MP Moravský Krumlov, na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem
Moravský Krumlov.
Vyjádření DI PČR Znojmo z roku 2015 bylo ústního charakteru, kdy při místním šetření k
možnosti umístění nové autobusové zastávky a opatření na omezení rychlosti při vjezdu do
obce ve směru od Kubšic, bylo sděleno, že semafor nemůže být umístěn, ze stejných důvodů
popsaných v příloze Vyjádření PČR DI Znojmo - č.j. KRPB-1378-čj-2020-061306.
V případě umístění vjezdové brány před obcí (ostrůvku) by bylo nutné, aby byl proveden
návrh pro průjezd největší nerozebíratelné zemědělské techniky, vzhledem k intenzivní
zemědělské výrobě. Pro tak širokou vjezdovou bránu nebylo dostatečné místo, a proto bylo
doporučeno, abychom se realizací ostrůvku zabývali až po odklonu zemědělské techniky po
plánované polní cestě C8, která bude spojovat hlavní komunikaci, od křižovatky před bývalou
sušičkou, se zemědělským areálem.
Realizace této cesty je naplánovaná na rok 2021. Přesný termín SPÚ KPÚ pro JMK, Pobočka
Znojmo není znám. Akce byla do jejich plánu investic zařazena jako prioritní pro rok 2021.
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