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Poskytnutí informace na základě žádosti dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
k Vaší žádosti ze dne 4. 3. 2021 uvádíme:
Jakým způsobem zajistila obec Skalice označení parkovacích míst (v obytné zóně
ve Skaličce) umístěním vodorovného parkovacího pruhu, tzn. kdy a jakým
zhotovitelem bylo toto označení provedeno.
K našemu vyjádření ze dne 22. 2. 2021, č.j. 85/2021/S, předně doplňujeme, že v daném
případě se nejedná o vodorovnou dopravní značku V10d, nýbrž V10a (stání podélné).
Omlouváme se za nepřesnost v předchozím vyjádření. Pruhy pro podélné stání jsou
na parkovacích zálivech vyznačeny odlišnou barvou zámkové dlažby (viz přílohu), tedy,
dle našeho názoru, v souladu se zásadami pro vodorovné dopravní značení
na pozemních komunikacích (vodorovné dopravní značky se vyznačují na povrchu
pozemní komunikace pomocí hmoty určené k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným
způsobem)1. Jak jsme již uvedli v předchozím sdělení, obec Skalice komunikaci převzala
po vydání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby
(připomínáme, že místní úprava provozu byla řádně stanovena před kolaudací odborem
dopravy Magistrátu města Hradec Králové). Obec sama tedy značení parkovacích míst
neprováděla, stavebníkem, který prováděl výstavbu komunikace byla společnost
IMMOTRANS, a.s., IČO: 27495051, Moskevská 534, 101 00 Praha v zastoupení spol.
MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové. Obec Skalice
jako současný vlastník a správce komunikace plánuje provést případné doplnění či
obnovu dopravního značení až po ukončení stavební činnosti v dané lokalitě, pokud
situace nebude vyžadovat dřívější zásah.
S pozdravem
Příloha: Fotodokumentace
Mgr. Pavel Kavalír
starosta obce
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