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Žádost o poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v pl. zn., Vám sděluji:
1) Shrnutí:
8. 12. 2021
9. 12. 2021
13. 12. 2021
14. 12. 2021
16. 3. 2022
17. 3. 2022
17. 3. 2022
17. 3. 2022
20. 3. 2022

jste zaslala e-mail na Městský úřad Dubí s dotazem.
Vám Městský úřad Dubí e-mailem odpověděl.
jste zaslala e-mail na Městský úřad s dotazem.
Vám Městský úřad Dubí e-mailem odpověděl.
jste zaslala žádost o informace.
Vám Městský úřad Dubí e-mailem odpověděl s informací o následné
výzvě.
jste zaslala e-mail na Městský úřad s dotazem.
Vám Městský úřad Dubí e-mailem odpověděl informací o zaslání
písemné výzvy.
jste zaslala e-mail na Městský úřad Dubí s doplněním žádosti.

2) Město Dubí není investorem pracovních činností v ulici Ruská. Přípravy na tuto akci
tedy byly prováděny samotným investorem, který následně informoval Město Dubí o
tom, kudy povede objízdná trasa. Až s užíváním objízdné trasy vyvstala konkrétní
potřeba k zajištění dopravní bezpečnosti. Vyhodnocení jednotlivých dopravních úseků
objízdné trasy bylo v prosinci 2021. V lednu a únoru byl zpracován návrh dopravního
značení a dalších bezpečnostních prvků, tak aby odpovídal legislativním požadavkům.
Po projednání návrhu s dopravním analytikem byla v březnu 2022 odeslána žádost o
vyjádření Policii ČR na dopravní inspektorát k návrhu místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích – doplnění omezujícího dopravního značení – Dubí
Pozorka, Dubí Mstišov, Dubí 2 Tovární ulice. Současně následovala žádost o
zpracování studie proveditelnosti k návrhu na 2 přechody pro chodce – Dubí Pozorka
ulice Mírová a Dubí Mstišov ulice Školní. Studie proveditelnosti je jednou
z podmínek při předkládání návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikací

Policii ČR DI. Dle vyjádření projektanta dopravních staveb bude studie
proveditelnosti zpracována nejdříve v dubnu 2022.
Město Dubí jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších doplňků (dále jen InfZ) r o z h o d l v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ. o žádosti XXXXXXXX nar. XXXXXX, trv. byt.
XXXXXXXXXX ze dne 16. 3. 2022 o poskytnutí informace „Kdy lze očekávat nápravu
situace a kdy město předpokládá, že je schopno zajistit bezpečný přechod zejména pro
seniory a děti v obci Dubí Pozorka?“ takto:
Žádost žadatelky XXXXXXXXX o poskytnutí informace o přechodu pro chodce v ulici
Mírová, Dubí Pozorka se dle § 2 odst. 4 a dle § 15 odst. 1 InfZ částečně o d m í t á.
Odůvodnění :
Město Dubí obdrželo dne 16. 3. 2022 žádost XXXXXXXXX nar. XXXXXX, trv. byt.
XXXXXXXXX o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a
to informace „Kdy začalo město zajišťovat bezpečnější přechod přes komunikaci Mírová,
bylo to již v době, kdy řešil projekt opravy komunikace Ruská?“ (otázka č. 1) a „Kdy lze
očekávat nápravu situace a kdy město předpokládá, že je schopno zajistit bezpečný
přechod zejména pro seniory a děti v obci Dubí Pozorka?“ (otázka č. 2 ).
Povinný subjekt odpověděl na otázku č. 1, neboť tyto informace jsou mu dostupné. Po
posouzení otázky č. 2 povinný subjekt rozhodl o odmítnutí žádosti, neboť podle §2 odst. 4
InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a
vytváření nových informací.
S ohledem na výše uvedené rozhodlo Město Dubí tak, že žádost o poskytnutí informací
v rozsahu otázky č. 2 „Kdy lze očekávat nápravu situace a kdy město předpokládá, že je
schopno zajistit bezpečný přechod zejména pro seniory a děti v obci Dubí Pozorka?“
odmítlo.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán. Odvolání se
podává ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím úřadu Města Dubí.

………….…………………..
Mgr. Radek Kindl - tajemník

