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

přístupu k informacím  

 

Předmětem žádosti ze dne 30. 7. 2018 bylo poskytnutí následujících informací. 

 

1) Kdo poskytne dotaci na vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku Litovel 

Alibona a.s. vedoucí do Nasobůrek dle projektové dokumentace 

2) Seznam vlastníků přímo dotčených i sousedících pozemků, od kterých byl získán písemný 

souhlas s umístěním stavby smíšené cyklostezky 

3) Písemné posouzení odborem dopravy je-li navrhovaná smíšená stezka bezpečná pro 

veškeré účastníky provozu a chodce či nikoliv 

 

 

 

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

 

Dne 1. 8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí č.j. LIT 14863/2018, v němž povinný subjekt odmítl 

poskytnutí informace uvedené v žádosti jako body 1) a 2). 

Informaci požadovanou v bodě 3) žádosti spočívající v poskytnutí písemného posouzení od 

odboru dopravy povinný subjekt poskytl formou přílohy (viz níže) 

 

Rozhodnutí č.j. LIT 14863/2018: 

R O Z H O D N U T Í 

Město Litovel, Městský úřad Litovel, odbor místního hospodářství a stavebních investic (dále 

odbor MH a SI), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“) rozhodl o žádosti o informace podané podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím paní XXX, kterou požádala o poskytnutí následujících informací: 

1) „kdo poskytne dotaci na vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku Litovel 

Alibona a. s., vedoucí do Nasobůrek dle projektové dokumentace.“ 

2) „seznam vlastníků přímo dotčených i sousedících pozemků, od kterých byl získán písemný 

souhlas s umístěním stavby smíšené cyklostezky“ 

3) „písemné posouzení odborem dopravy je-li navrhovaná smíšená stezka bezpečná pro 

veškeré účastníky provozu a chodce či nikoliv“. 

a která byla na adresu Města Litovel, Městskému úřadu doručená dne 30. 7. 2018, rozhodl 

takto: 

podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost paní XXXX 

v části týkající se poskytnutí informace: „kdo poskytne dotaci na vybudování smíšené stezky 

pro chodce a cyklisty v úseku Litovel Alibona a. s., vedoucí do Nasobůrek dle projektové 



dokumentace“ a v části týkající se poskytnutí informace, a sice „seznamu vlastníků přímo 

dotčených i sousedících pozemků, od kterých byl získán písemný souhlas s umístěním stavby 

smíšené cyklostezky“ 

o d m í t á. 

 

 

Příloha – závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Litovel: 

 

 



 

Informaci zpracoval:  
1. 8. 2018 Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI 


