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Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav 

                      tel : 792 251 793 

              V Bílovicích dne 19. 8. 2021 

 

 

Tazatel 

 

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 ze dne 05. 08. 2021 ke stavu 

místní komunikace mezi silnicí II./366 a počátkem obce Lutotín v níž uvádíte: 

 

Dobrý den. 
Již více než půl roku je obecní příjezdová silnice od silnice II.tř.č.366 v délce 290 m v naprosto 

dezolátním stavu ohrožujícím bezpečnost silničního provozu při marném vyhýbání se vozidel výmolům 
po celé šířce vozovky a hrozící poškození vozidla řízeného situací neznalého řidiče. 
 
Dotaz: 

1. Proč za celou tuto dobu nebyl takto poničený úsek označen svislými dopravními značkami- 
1.Výstražnou značkou Nerovnost vozovky č.A7a  a 2.Zákazovou značkou - Nejvyšší 
dovolená rychlost 10 km/hod, aby se předešlo a právně ošetřilo případnému vymáhání 
škody za  poškození vozidla? 

2. Jak dlouho bude tento tristní stav ještě pokračovat? 

3. Jaká je předpokládaná cena opravy? 

 

Vám sdělujeme v odpovědi na: 

Dotaz č. 1/ Proč za celou tuto dobu nebyl takto poničený úsek označen svislými 
dopravními značkami- 1.Výstražnou značkou Nerovnost vozovky č.A7a  a 2.Zákazovou 
značkou - Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/hod, aby se předešlo a právně ošetřilo 
případnému vymáhání škody za  poškození vozidla? 

že předmětný úsek nebyl označen, protože dosud nikdo z občanů takovýto požadavek 
nevznesl. Na základě vaší žádosti byla problematika dopravního značení řešena na 
zastupitelstvu obce a dopravní značení bylo objednáno a v uvedeném úseku bude 
instalováno v příštím týdnu.  

Dotaz č. 2 / Jak dlouho bude tento tristní stav ještě pokračovat? 

V měsíci září budou zahájeny práce na výstavbě nových autobusových zálivů a zastávky 
na silnici II./366 u Lutotína a v návaznosti na tyto práce bude předmětný úsek provizorně 
opraven. Obec mj. podala v letošním roce žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o 

poskytnutí dotace na opravu místních komunikací v obci Bílovice – Lutotín, kde byl 
zařazen i tento úsek. V červnu byly žádosti vyhodnoceny a z celkových 1416 podaných 
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žádostí bylo 528 žádostem vyhověno, ale naší žádosti a 887 dalším žádostem o dotaci 
vyhověno nebylo. Z tohoto důvodu bude úsek opraven provizorně a žádost o dotaci bude 
v příštím roce zopakována.  

Dotaz č. 3 / Jaká je předpokládaná cena opravy? 

       Dle rozpočtu k projektové dokumentaci je cena opravy tohoto úseku 2,9 mil Kč. Cena 

provizorní opravy povrchu se pohybuje od 230 kč/m2 + příprava podkladu. 

 

 
S pozdravem 
 
Ing. Miroslav Hochvald 
starosta obce Bílovice-Lutotín 
  
Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně) 
Mobil: 792 251 793 
e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com 
  
Obec Bílovice-Lutotín 
Bílovice 39 
798 41 Kostelec na Hané 
IČO: 00288012 
http://www.bilovice-lutotin.cz 

https://www.facebook.com/bilovicelutotin 

https://www.kostelecko.cz 
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Miroslav Hochvald <starostabilovicelutotin@gmail.com>

Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb:  
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Komu: starostabilovicelutotin@gmail.com

Dobrý den.
Již více než půl roku je obecní příjezdová silnice od silnice II.tř.č.366 v délce 290 m v naprosto dezolátním stavu ohrožujícím
bezpečnost silničního provozu při marném vyhýbání se vozidel výmolům po celé šířce vozovky a hrozící poškození vozidla
řízeného situací neznalého řidiče.

Dotaz:

1. Proč za celou tuto dobu nebyl takto poničený úsek označen svislými dopravními značkami- 1.Výstražnou značkou
Nerovnost vozovky č.A7a  a 2.Zákazovou značkou - Nejvyšší dovolená rychlost 10 km/hod, aby se předešlo a
právně ošetřilo případnému vymáhání škody za  poškození vozidla?

2. Jak dlouho bude tento tristní stav ještě pokračovat?
3. Jaká je předpokládaná cena opravy?

Děkuji za odpověď.


