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-----------------------------V Benešově dne 18.9.2017
Paní bakalářko,
v reakci na Váše podání ze dne 12.9.2017 (doručené Městu Neveklov dne
13.9.2017) tímto, v zastoupení mého klienta, tj. Města Neveklov, IČ: 00232386, se
sídlem Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80 (dále jen jako „Město Neveklov“), ve kterém
jednak žádáte o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, jednak podáváte stížnost, uvádíme následující:
Na Vaši žádost o poskytnutí informací:
a) „kdy a kde je možno nahlédnout do knihy jízd vozidla vedeného na Město
Neveklov a učinit si z ní kopii“ Vám Město Neveklov tímto sděluje, že do této knihy jízd je
možno nahlédnout a učinit si z ní kopie přímo na Městském úřadě v Neveklově, na
adrese - náměstí Jana Heřmana 333, 25756 Neveklov, a to v době úředních hodin tohoto
úřadu, tj. každé pondělí či středu vždy od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 17:00 hod..
Knihu jízd Vám pak k nahlédnutí a k případnému pořízení fotokopií Vaší osobou
poskytne konkrétně účetní Ing. Anna Reissigová. Za účelem domluvení konkrétního
termínu, kdy hodláte do knihy jízd nahlédnout, ji případně kontaktujte na tel. č. 317 741
322.
b) „jak byl zajištěn motocyklový závod konaný v Jablonné nad Vltavouve dne 9.9.
- 10.9.2017 ve smyslu předpisů, které je nutno dodržet při konání akcí tohoto typu,
zejména pak oprávnění k omezování a zastavování dopravy, které mělo být vydáno
příslušným úřadem“ Vám Město Neveklov tímto sděluje, že
- na Město Neveklov se v minulosti obrátila obchodní spol. Neveklov a.s., IČ:
00102083, a to konkrétně dopisem ze dne 6.6.2017, se žádostí o vydání písemného
svolení ke konání předmětných závodů na pozemcích ve vlastnictví Města Neveklov
(tento dopis, vč. písemného souhlasu s pořádáním předmětného závodu, tvoří přílohu
této reakce na Vaše podání).
- Následně Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí vydal tzv. souhrnné
vyjádření tohoto odboru k akci „Schválení lokality pro motocyklovou soutěž MS ČR
Enduro Cams Open, na pozemcích v k.ú. Jablonná nad Vltavou, Dalešice a Bělice“ - v
podrobnostech viz souhrnné vyjádření tohoto odboru ze dne 14.8.2017 č.j.
MUBN/58420/2017/OOPLH, sp.zn. OOPLH/5825/2017/HRM, jenž tvoří přílohu toho této
reakce na Vaše podání).
- Rozhodnutím Městského úřad Benešov, odbor životního prostředí, ze dne
8.8.2017 č.j. MUBN/57038/2017/OOPLH, sp.zn. OOPLH/5598/2017/HRM, pak byly
stanoveny podmínky pro konání výše uvedené akce - v podrobnostech viz toto
rozhodnutí, jenž tvoří přílohu toho této reakce na Vaše podání).
- Rozhodnutím Městského úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování – silniční
správní
úřad,
ze
dne
31.8.2017
č.j.
MUBN/64053/2017/VÝST,
sp.zn.
VÝST/62357/2017/VEZ, byly stanoveny přechodné úpravy provozu při konání výše
uvedené akce, kdy konkrétně bylo stanoveno, že provedení a umístnění dopravního
značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schváleno

- str. 2 Ministerstvem dopravy j. 21/2015-120-TN/1 dne 12.3.2015 a dle příslušných
technických norem s tím, že veškeré dopravní značení bude provedeno v základní
velikosti podle TP 66 v reflexním provedení, že všechny součásti dopravních značek musí
být schváleného typu, že trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným
dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu, že
při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace, že pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního
značení před stanoveným termínem, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno,
součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně
oznámena správnímu orgánu, že osazení dopravního značení zajistí společnost Quo
s.r.o., ře z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit, a že dopravní
značení bude umístěno ve stanoveném termínu, nejpozději před započetím prací - v
podrobnostech viz toto rozhodnutí, jenž tvoří přílohu toho této reakce na Vaše podání.
- Rozhodnutím Městského úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování –
silniční správní úřad, ze dne 6.9.2017 č.j. MUBN/65641/2017/VÝST, sp.zn.
VÝST/62354/2017/VEZ, bylo povoleno zvláštní užívání komunikace pro sportovní akci
CAMS MČR ENDURO SPRINT OPEN 2017 na trase závodu: bude křížit silnici III/10515,
III/11431 a III/1063 u obce Jablonná, když pro zvláštní užívání komunikace byly mimo
jiné stanoveny tyto podmínky (v podrobnostech viz samotné rozhodnutí, jenž tvoří
přílohu této reakce na Vaše podání) - po dobu zvláštního užívání komunikace bude
dodrženo opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, které bylo stanoveno silničním správním úřadem dne 31.8.2017 pod č.j.:
MUBN/65053/2017/VÝST, na komunikaci nebude prováděn jakýkoliv nátěr nebo nástřik,
případě znečištění bude komunikace neprodleně uvedena do původního stavu, po
ukončení závoru – akce bude zábor a ostatní materiál související s akcí neprodleně
odstraněn a bude proveden řádný úklid dotčené komunikace, bezpečný průběh akce
bude zajišťovat žadatel (tj. KOVOM RACING TEA LIBEREC, z.s.), dále byly určeny
konkrétní osoby oprávněné zastavovat vozidla, když bylo stanoveno, že za dodržování
podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá výše uvedený žadatel (proto, máte-li případně
další dotazy týkající se výše uvedené akce, neváhejte se obrátit přímo na tohoto
žadatele).
V reakci na Vaši stížnost týkající se „nevyčištění škarpy podél silnice parc.č. 968,
kterou jde dle katastru nemovitostí ve vlastnictví Města Neveklov“ Město Neveklov
sděluje, že škarpa podél této silnice je ve funkčním stavu. Tímto považujeme tuto
konkrétní stížnost za vyřízenou.
Nicméně i přes výše uvedené tato Vaše stížnost bude předložena na nejbližším
zasedání Rady města Neveklov (které se uskuteční dne 27.9.2017). Zároveň bude
předložena k vyjádření i Komisi životního prostředí. O jejich stanoviscích budete
následně informována.
V reakci na Vaši stížnost týkající se „neposekané škarpy podél výše uvedené
silnice, neobsekané sloupy“ uvádíme, že Město Neveklov trávu podél silnic a u sloupů
pravidelně seká, a to minimálně 2x ročně, když taková frekvence sekání trávy je
naprosto dostatečná. Děje se tomu tak pochopitelně i v případě škarpy a sloupů podél
Vámi zmiňované silnice. Tímto považujeme tuto konkrétní stížnost za vyřízenou.
V reakci na Vaši stížnost týkající se (stručně uvedeno) „stavu místní komunikace,
konkrétně křížení silnice parc. č. 968 a parc. č. 886/3“, dále týkající se „nutnosti tuto
křižovatku označit“, dále týkající se výtky na „umístění kontejnerů na odpad umístěné
v/u bývalé autobusové zastávky, kdy tyto mají bránit ve výhledu“ (v podrobnostech viz
Vaše stížnost), Město Neveklov sděluje, že
- situace na křížení výše uvedených silnic je přehledná, když v současné době
nevyžaduje přijetí žádných dalších opatření. Z opatrnosti však situaci budou sledovat

- str. 3 strážníci Městské policie Neveklov. V případě, že v budoucnu dojde ke zhoršení stavu na
křížení výše uvedených silnic, budou pochopitelně přijata potřebná opatření;
- i přesto, že Vámi zmiňované kontejnery nebrání ve výhledu, budou tyto
posunuty.
Tím považujeme Vaši stížnost za vyřízenou.
S pozdravem
Město Neveklov
V plné moci:

JUDr. Jan Podhorský
advokát
Příloha:
- plná moc
- dle textu (viz výše uvedené žádosti a rozhodnutí)

