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Magistrát Města opavy

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, e-mail: info@opava-city.cz, http://www.opava-city.cz 
Úřední hodiny: PO: 8-11  12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11  12-17,  ČT: 8-11  12-14,  PÁ: 8-11  12-14  
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Horní nám. 69, 746 26 Opava
*MMOPX013FQIT*
Odbor dopravy

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
MMOPX013FQIT 
     


Váš dopis zn:
      
Ze dne:
     
Naše značka:
MMOP 138291/2014 / DOPR/ReL/84
Vyřizuje:
Libuše Režnarová 
Pracoviště:
Krnovská 71
Telefon:
553 756 942
Fax:
553 791 970 
E-mail:
libuse.reznarova@opava-city.cz
Datum:
18.12.2014 
		     
	Pan
	Jiří Klepek
	Zámecký okruh 13b
	746 01  Opava
	     
	     
	



Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a sdělení o částečném odložení informace

Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel žádost o poskytnutí informace týkající se údržby silnic a chodníků v zimním období. Obecně za údržbu pozemních komunikací odpovídá vlastník pozemní komunikace, případně pověřený správce pozemních komunikací, včetně jejích financování. Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát, vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj a vlastníkem místních komunikací (patří zde i chodníky) je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí v souladu s ustanovením § 9  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Z tohoto důvodu Magistrát města Opavy, odbor dopravy v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vámi podanou žádost o poskytnutí informace v části týkající se údržby silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy odkládá s tím, že tato část požadovaných informací se nevztahuje k působnosti Magistrátu města Opavy.
S žádostí o informace o dálnicích a silnicích I. třídy se obraťte na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81  Ostrava – Mariánské Hory. 
Informace týkající se silnic II. a III. třídy Vám poskytne Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06  Opava. 
Magistrát města Opavy, odbor dopravy v příloze poskytuje informace pouze o místních komunikacích na území statutárního města Opavy dle údajů sdělených správcem místních komunikací Technických služeb Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01  Opava.  

S pozdravem


   
Libuše Režnarová
referent oddělení správy dopravy a
pozemních komunikací


Příloha:
Informace správce místních komunikací 

