
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979
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Vyřizuje: Mgr. Ivana Kejřová   Marek Hais, nar. XXXX
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tel.:  XXXXXXXXX XXX XX XXXX 
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Poskytnutí požadovaných informací dle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice,

kancelář tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako

správní orgán příslušný ve smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní

řád), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 18. 04. 2018 podání, z něhož

vyplynula „Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.

V této žádosti se žadatel (Marek Hais, nar. XXX XXX XXXXX bytem

XXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX domáhá poskytnutí informací ohledně

nejvyšších dovolených rychlostí na silnici Žerotínovo nábřeží

v Židlochovicích, konkrétně – zda je v dané ulici nejvyšší dovolená rychlost

70 km/h nebo více.

Jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ uvádíme:

Zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti v obci Židlochovice

na silnici II/425 v km cca 7,720 ÷ 8,110 silničního

pasportu

Směr z Židlochovic

Dopravní značka B20a „70“ ve směru ze Židlochovic je umístěna za

křižovatkou s místní komunikací Havlíčkova (49.033072, 16.619960).

Tuto dopravní značku B20a „70“ ruší dopravní značka IZ4b (konec obce)

(GPS 49.030382, 16.622409).
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Směr do Židlochovic

Dopravní značka B20a „70“ ve směru do Židlochovic je umístěna společně

s dopravní značkou IZ4a (začátek obce) (GPS 49.030382, 16.622409).

Tuto dopravní značku B20a „70“ ruší DZ B20a „50“ cca 90 metrů před přechodem pro

chodce (49.032677, 16.620564)

Mgr. Ivana Kejřová     

tajemnice Městského úřadu Židlochovice
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