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Žádost o poskytnutí doplňujících informací 
 
Dobrý den, 

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí doplňujících informací Vám, v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme následující požadované 
podklady: 

• Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na silnici a místní komunikaci č. j. 
SH DZ 109/2018 – 31737/2018/Vy, ze dne 20. 8. 2018 – 20 stran, viz příloha č. 1; 

• Stanovisko k návrhu na provedení změn trvalé místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v Adamově – dodatek č. 19 k pasportu dopravního značení č. j. KRPB-39912-2/ČJ-2018-060106 
TES, ze dne 12. 4. 2018 – 3 strany, viz příloha č. 2; 

• Pasport dopravního značení města Adamov zpracovaný firmou HICON – dopravní značení s.r.o. dne 
26. 3. 2008 – 5 stran, viz příloha č. 3. Stanovení dopravního značení bylo vydáno Městským úřadem 
Blansko dne 31. 3. 2008 pod č. j. SH 9/2008 – MBK 16460/2008/Vy – 3 strany, viz příloha č. 4. 
V současné době má Pasport dopravního značení města Adamov 19 platných dodatků.  

Změna týkající se předmětné dopravní značky „B 13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje vyznačenou mez“, byla řešena Opatřením obecné povahy – Stanovení místní 
úpravy provozu na silnici a místní komunikaci č. j. SH DZ 28/2012/-13391/2012  

Vy, ze dne 30. 4. 2012 – 5 stran, viz příloha č. 5 a dále Opatřením obecné povahy - Stanovení místní 
úpravy provozu na silnici a místní komunikaci č. j. SH DZ 109/2018 – 31737/2018/Vy, ze dne 20. 8. 
2018, viz výše zmíněná příloha č. 1.  

• Dokument Hlavní prohlídka Mostu ADA-203 ze dne 18. 11. 2011 – vyhotovený Ing. Ladislavem 
Hurytou – 7 stran, viz příloha č. 6; 

• Dokument Závěrečná zpráva - Diagnostika mostního objektu ADA-203 ze dne 31. 5. 2018 – 48 
stran, viz příloha č. 7; 

• K Vaší žádosti o zaslání záznamu o stanovení zatížitelnosti mostu ADA-203, sdělujeme, že 
požadavek ke zpracování dokumentu týkajícího se stanovení zatížitelnosti mostu nebyl dosud zadán. 
Bezprostředně po zpracování diagnostiky mostního objektu ADA-203 (viz příloha č. 7) bylo 
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objednáno zpracování technické dokumentace na sanaci mostu. Stanovení zatížitelnosti mostu je 
uvažováno následně. 

•  K Vaší žádosti ohledně zaslání výsledků běžné prohlídky mostu ADA-203 uvádíme, že vzhledem ke 
skutečnosti, že v polovině roku 2018 byla provedena diagnostika mostního objektu (viz výše 
zmíněná příloha č. 7), byla provedena až Hlavní prohlídka mostu ADA-203, a to v prosinci 2018 – 9 
stran, viz příloha č. 8.  

 
 
 
 
 
 

    Ing. René Adámek 
                                                                                                      vedoucí odboru správy majetku města 
 
 


