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Sdělení k žádosti o informace – Okružní křižovatka Mokré Lazce sil 
III/4673 s III/4664 (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím) 

Vážený pane , 

odboru dopravy bylo předáno k přímému vyřízení Vaše podání ze dne 1.7.2021, kterým se obracíte na 

Moravskoslezský kraj s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
věci okružní křižovatky Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664 (označena jako OP/K/25). Ve svém podání citujete 
strategický rozvojový dokument obce Mokré Lazce a shrnujete informace sdělené na jednání zastupitelstva 
obce dne 16.6.2021 na kterém jste vznesl dotaz v souvislosti s OP/K/25. Žádáte o sdělení následujících 
informací: 

 Kdo a kdy inicioval zapsání uvedené stavby do Bílé knihy, angažovali se v tomto nějak zástupci obce Mokré 
Lazce?  

 Jaké kroky od doby zápisu správce klíčových komunikací III. třídy v této věci podnikl?  
 Kdy se občané Mokrých Lazců dočkají vybudování plánované stavby?  

 

Vážený pane inženýre, předně si Vás dovolujeme informovat, že dle § 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv 
obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného 
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. 

K Vámi dotazovanému pak krajský úřad uvádí, že Bílá kniha je komplexním dokumentem, jehož vedením a 
zpracováním je pověřena příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „správce“), 
která systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje na základě kritérií 
potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti; aktualizace Bílé knihy probíhá každoročně 
zpravidla na podzim a její aktuální obsah je veřejně dostupný na stránkách správce. (SSMSK - Bílá kniha ). Jak 

vyplývá z výše uvedeného, krajský úřad není nositelem požadovaných informací a ani mu nejsou známy 
z úřední činnosti.  
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Podotýkáme, že v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytváření nových informací. 

Podávám Vám tuto informaci a jsem s pozdravem. 

 

 

 

 

 

Ing. Ivo Muras 

vedoucí odboru  


