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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane XXX, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 21.11.2019, 
doručené našemu úřadu dne 21.11.2019 a jejímu doplnění o požadované údaje ze dne 
26.11.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám níže poskytujeme 
Vámi požadované informace: 

1. Rada města Šluknov byla o problematice informována na schůzi v rámci diskuze, 
principiálně především z důvodu bezpečnosti, nebyla proti uzavření a shodla se, že 
záležitost uzavření komunikace není v její kompetenci a nechá ve věci rozhodnout 
příslušný silniční správní úřad. 

2. Žádost majitele Rožanky byla podána ústně na Odboru rozvoje a životního prostředí. 
Věc byla předána na Odbor správy majetku, jakožto správce pozemku vlastníka (města 
Šluknov), na němž se komunikace nachází, aby podal žádost na silniční správní úřad. 
Žádost majitele restaurace tudíž nelze zaslat.   

3. Místní šetření na místě bylo provedeno bez zápisu, povinnost vyhotovit zápis žádný 
předpis neukládá. Zápis tedy není možná zaslat. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 
schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


