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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací ze dne 5.3.2020
Vážený pane xxxxx,
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 5.3.2020 Vaši žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Konkrétně jste v podané žádosti požádal o poskytnutí těchto informací (doslovná citace):
1. Jste vlastníkem silnice č. 54 z obce Slavkov přes obec Strání po státní hranici
se Slovenskou republikou?
2. Existuje pakt, dohoda (mezinárodní, vládní, místní), smlouva o lokálnímu či
tranzitnímu průjezdu nákladních vozidel, tedy výjimku z dopravní značky B4
dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (dále jen „značka B4“), v obci Strání na silnici I. třídy
č. 54. Pokud ANO, prosím o zasání internetového odkazu na tento dokument nebo
samotný dokument.
3. Vydali jste jakékoliv povolení firmě, podnikající fyzické osobě, dopravci či fyzické
osobě (dále jen „firma“) povolení k lokálnímu či tranzitnímu průjezdu nákladních
vozidel, tedy výjimku z dopravní značky B4 dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen
„značka „B4“) v obci Strání na silnici I. třídy č. 54. Pokud ANO, prosím o zaslání
tohoto povolení. Pokud bylo vydáno povolení pro vícero firem, prosím o zaslání všech
povolení a předcházející žádosti firem o vydání tohoto povolení.
4. Nechali jste případná povolení připomínkovali nebo vyjádřit se některému dotčenému
orgánu veřejné moci (např. Policii ČR, ŘSD, kraji, obci apod.) k žádosti o povolení
k lokálnímu či tranzitnímu průjezdu nákladních vozidel, tedy výjimky z dopravní
značky B4 v obci Strání na silnici I. třídy č. 54? Pokud ANO, prosím o zaslání této
komunikace (žádost o stanovisko) se stanoviskem tohoto orgánu (odpověď).
5. Pokud vaše instituce vydala povolení k lokálnímu či tranzitnímu průjezdu nákladních
vozidel, můžete uvést, jako bude vybíráno mýto, kdy tato silnice I. Třídy není
v seznamu mýtných cest, tak aby bylo vyvráceno obcházení vybírání mýtného
u silnice I. Třídy (I/50 Holubice-Rovné), jejichž užití podléhá mýtnému (tj. zpoplatněné
pozemní komunikace), jsou stanoveny prostřednictvím vyhlášky č. 470/2012 Sb.,
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších
předpisů.
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6. V případě, že vydané povolení není vydáno na základě platné legislativy, prosím
o zaslání dokumentů, která mají v obsahu komunikaci o tomto (těchto povolení (např.
žádosti firem, zápis z porady, rady kraje, zastupitelstva kraje apod.).
K výše uvedené žádosti Vám krajský úřad sděluje následující:
Ad 1. Vlastníkem silnice I/54 je stát, tedy Česká republika.
Ad 2. V souvislosti s Vámi požadovanými informacemi se jedná o Dohodu mezi vládou
České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných
státních hranicích, která byla vyhlášena pod č. 87/2000 Sb.m.s. Tuto dohodu Vám přílohou
zasíláme.
Ad. 3. a ad 4. V obou případech byla vydána Krajským úřadem Zlínského kraje povolení
a byla i vyžádána vyjádření příslušných orgánů. Vše zasíláme přílohou (č.j. KUZL
6476/2019, KUZL 13627/2015, KUZL 17570/2017, KUZL 18719/2017, KUZL 21700/2018,
KUZL 22245/2016, KUZL 23425/2018, KUZL 25835/2018, KUZL 62509/2019).
Ad 5. O zařazení silnice I. třídy do seznamu silnic I. třídy, jejich užití podléhá mýtnému,
rozhoduje Ministerstvo dopravy. Toto zařazení nijak nesouvisí s místní úpravou provozu
stanovenou na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o hraničních přechodech na společných státních hranicích (viz č. 87/2000 Sb.m.s.).
Ad 6. Všechna vydaná rozhodnutí - povolení výjimky z místní úpravy na sil. I/54 v úseku
Strání – státní hranice ČR-SR byla vydána Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
dopravy a silničního hospodářství, který v tomto případě rozhoduje v přenesené působnosti
podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77 odst. 7 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
a správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy v souladu s platnou
legislativou.
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