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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  
 
1) zda byla Městským úřadem Litovel, odborem dopravy v roce 2015 povolena částečná uzavírka 

pozemní komunikace č. III/03541 v obci Bílá Lhota - část Hradečná v rámci výstavby kanalizace 

a ČOV a pokud ano, žádám poskytnout v kopii rozhodnutí o povolení této uzavírky včetně mapy 

s vyznačením uzavírky a dopravního značení (čj. LIT 5872/2015, sp.zn. DOP 97/2015DFr), 

2) zda byla Městským úřadem Litovel, odborem dopravy v roce 2015 povolena úplná uzavírka 

pozemní komunikace č. III/03541 v obci Bílá Lhota - část Hradečná v rámci výstavby kanalizace 

a ČOV a pokud ano, žádám poskytnout v kopii rozhodnutí o povolení této uzavírky včetně mapy 

s vyznačením uzavírky a dopravního značení, 

3) zda byla Městským úřadem Litovel, odborem dopravy v roce 2015 projednávána žádost 

o povolení uzavírky pozemní komunikace č. III/03541 v obci Bílá Lhota - část Hradečná v rámci 

výstavby kanalizace a ČOV, jež následně nebyla schválena a pokud ano, žádám poskytnout v 

kopii rozhodnutí o zamítnutí této uzavírky. 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
MěÚ Litovel, odbor dopravy sděluje, že bylo vydáno pouze jedno rozhodnutí na částečnou 

uzavírku silnice III/03541 v obci Hradečná vydané dne 23. 3. 2015, termín uzavírky 1. 4. - 31. 8. 

2015, jiné žádosti nebyly odboru dopravy MěÚ Litovel předloženy k projednání.  

Rovněž Vás odkazujeme na webové stránky města Litovle http://www.litovel.eu/cs/urad/aktualni-

uzavirky-silnic/, kde jsou zveřejněny všechny aktuální uzavírky dle vydaných rozhodnutí včetně 

situace stanovení dopravního značení. 
Příloha: kopie jednoho rozhodnutí s přiloženou situací stanovení dopravního značení.  

 

 

Informaci zpracoval:  
20. 5. 2015 Dita Foretová, referent odboru dopravy, silniční hospodářství 
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