
 

 
 

  

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Závodní 353/88 

360 06 Karlovy Vary 

 

prostřednictvím datové schránky 

 

žadatel:  

Frank Bold advokáti, s.r.o., IČ: 28359640, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno 

povinný subjekt:  

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), tímto žádá povinný subjekt o poskytnutí níže 

uvedených informací v souvislosti s povolováním zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“): 

1) informace o tom, kolik bylo povinným subjektem v roce 2014 vydáno rozhodnutí o 

povolení zvláštního užívání pozemních komunikací podle § 25 zákona o pozemních 

komunikacích, přičemž toto užívání spočívalo v přepravě nadměrného nákladu (§ 25 

odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích) a tato přeprava byla započata v obci 

Stráž nad Ohří nebo v dobývacím prostoru Stráž nad Ohří. 

2) údaje o žadateli, nákladu (druh, hmotnost), konkrétním termínu a trase přepravy 

týkající se rozhodnutí uvedených v bodě 1. 

V případě, že poskytnutí výše uvedených informací a dokumentů bude spojeno s povinností žadatele 

hradit náklady dle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím, žadatel žádá o jejich vyčíslení pro 

každou z výše uvedených položek zvlášť. 

Poskytnutí požadovaných informací preferuje žadatel v elektronické podobě, zasláním do datové 

schránky žadatele: auwd5w7 nebo na elektronickou adresu lenka.hlavacova@fbadvokati.cz. 

Žadatel zároveň upozorňuje na skutečnost, že lhůta pro poskytnutí požadované informace dle § 14 

odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím je propadná a její marné uplynutí je 

spojeno s vážnými procesními důsledky s hmotněprávními prvky. Nestačí v ní informace žadateli 

odeslat, nýbrž mu musí být doručeny, nebo mu musí být alespoň doručena doprovodná informace, že 

požadované informace jsou připraveny k převzetí. 

V Brně dne 6. 3. 2017       

Frank Bold advokáti, s.r.o. 


