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MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Číslo jednací: MUV-4458/2017/DKy
Datum: 17.10.2017
Spisová značka:
Vyřizuje: Dagmar Kyselá
Tel: 770123105
E-mail: kysela@veltrusy.cz
Vaše čj.:

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Veltrusy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. (l) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů {dále jen "lnfZ") posoudil žádost, kterou obdržel dne 02.10.2017, v níž se

, nar. , bytem , s odvolánIm na lnfZ
domáhá níže uvedených informací. Protože žádost splňovala požadavky kladené lnfZ, §14 odst. 2, a protože
požadované informace nepodléhají žádnému z omezení definovaných v lnfZ

poskytuje informaci podle §14 odst. (5) lnfZ.

Požadované informace:

1. jaké kroky učinilo vedeni města pro sníženi kruhového objezdu u kláštera?
V tomto volebním období probíhala jednání o požadované změně podoby kruhového objezdu u bývalého kláštera na
608/ll na Dopravním inspektorátu PČR Mělník i se zástupci Krajské správy a údržby komunikací. Konzultace v této
záležitosti proběhla j s Odborem dopravy na ORP v Kralupech a s vedením KÚ Středočeského kraje, dosud šlo o ústni .
jednání bez písemných závěrů.

2. Termíny jednání a závěry z jednání
Jednotlivé terminy a závěry nejsou písemně zdokladovány.
Nad rámec této odpovědi uvádíme, že poslední jednání proběhlo s vedoucím KSÚS oblasti Mnichovo Hradiště dne
21.9.2017 na MěÚ ve Veltrusích a byla zde přisIIbena součinnost ve této záležitosti - např. v posouzeni návrhu na
projektovou dokumentaci, která by zachycovala požadovanou změnu. Nutné však bude souhlasné stanovisko
Dopravního inspektorátu PČR v Mělníce, které je podmínkou pro vydání souhlasného vyjádření Odboru dopravy při
MěÚ v Kralupech nad Vltavou se změnou této stavby, která je v majetku Středočeského kraje.

Podle §5 odst. (3) lnfZ bude poskytnutá informace zvěřejněna způsobem umožňujlc/'m dálkový přístup na internetové
stránce města Veltrusy (www.ve/trusy.cz).
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