Žádost o pos"kytnutí informace OBECNÍ ÚŘAD JIRNY
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o poskytnuti informace (charaktcrisdka)

Dobrý den,
od nedávné doby, před moji bránou na adrese
Jirny, se
objevily dopravní značky pro vyhrazené parkování. (Nemluvíme o
vyhrazeném parkovišti u vchodu do mateřské školy) viz foto.
Mám důvod se domnívat, že značky jsou instalovány svévolně. Potvrd'te
(nebo vyvrat'te) legálnost instalace těchto značek. Pokud bylo rozhodnuti o
instalaci značek přijato obecním úřadem, zašlete prosím kopii, včetně
rozhodnuti příslušných úřadů.
S pozdravem,
způsob poskytnutí infonnace: (vyznačlc zvolený'-způsob)
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Pozn.: V případě,
fomiújôvána příliš obecně, bude žadatd vc stanovené lhůtě vyzván, aby ji upksaiĹ V připadč, Že ji neupřesní do 30 doŮ, bude ľo7h(jdnllfo o jejím odmítnutí.
Po zpracování infÓmmce bude žadatel vyzván kúhradč úkladů vynaložených na zpravováni a poskytnuú informace. Po pi'ovedeni úhrady bude poža(lQvaná.irjform&ce, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uveď v žádosti.
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Váš dopis značky/ze dne
17.2.2020

Naše značka
410/20/OUJ

Vyřizuje

·"

Jirny dne
18.2.2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 17.2.2020 Vám sdělujeme, že dopravní značení (vyhrazené
parkoviště) umístěné na plotě Mateřské školy a to, konkrétně v ulici 5 května proti domu,
který je ve Vašem vlastnictví, je zcela legální a platné na základě Pasportu dopravního
značení Jirny, doplněného o dokumentaci pro Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, který byl řádně vyvěšen Veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy ze dne
6.11.2019, jehož titulní stranu přikládáme jako přílohu.
Tato parkovací plocha není určena pro veřejné parkování, ale je vyhrazena pro
parkování zaměstnanců MŠ Jirny a toto parkování nijak nebrání vjezdu do Vaší
nemovitosti.
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Telefon:
281 962 945

Bankovní spojení:
KB Praha 1
č.ú. 3327201/0100

IČO:
240 257

e-mail: obec.iirnY@jirny.cz

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí1, 2
250 01Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Odbor dopravy
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
Naše sp. zn.:

MÚBNLSB-OD-97584/2019-MASPE
OD-25443/2019-MASPE

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum:

06.11.2019

veřejná vyhláška
Opatřeni obecné povahy
Stanoveni místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ust. § 124 odst. (6) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničnIm provozu") pro stanovenÍmÍstnÍ a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust. § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") přezkoumal žádost,
kterou podala dne 24.09.2019 Obec Jirny, lČ: 00240257 se sídlem Brandýská 9, 250 90 Jirny
vzastoupeni na základě plné moci společnosti
se sídlem
(dále jako ,,žadatel") a podle ustanovení §77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
stanoví mistní úpravu silniČního provozu

na silnici Č. 11/101 úl. Brandýská a přilehlých místních komunikacích obci Jirny vše v k.ú.
jirny, a to formou umistěnkvislého dopravního značení a dopravního zařizenI.
Rozsah opatřeni- urrňstěni dopravního značení: viz DIO v příloze
Termin osazeni místní úpravy provozu: 2019/2020
Platnost úpravy: do odvolánI
Provedení DZ: retroreflexní, základní velikost
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
id datové schránky: c5hb7xy

