
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace k způsobu parkování na ulici Svitavské a 
k organizaci vojenského slibu ze dne 24.09.2017 

 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
1) Odpovídá způsob parkování na vyhrazených místech v ulici Jiráskova v Moravské 

Třebové, zákonu  361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích? 
 
2) Kdo přesně byl zodpovědný, za plánování a zajištění průchodu žáků vojenské školy, 

z vojenské školy na náměstí TGM v moravské Třebové, k přísaze?    
 
Způsob poskytnutí informace: v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
 
Dne: 23.10.2017 
 
Odpověď na žádost: 
 
ad.1) V ulici Jiráskově v Moravské Třebové je vymezeno 148 míst pro kolmé stání (z 
toho je vyhrazeno 12 parkovacích míst pro osoby těžce zdravotně postižené) a 35 míst 
pro podélné stání (z toho vyhrazené 1 parkovací místo pro osoby těžce zdravotně 
postižené). Parkování je vyznačeno svislými a vodorovnými dopravními značkami dle 
platných předpisů – dopravní režim je upraven místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích dle zákona č.361/2000 Sb., pravidla silničního provozu. Dle tohoto zákona 
jsou povinni účastníci provozu na pozemních komunikacích při účasti na provozu, mimo 
ostatní povinnosti, řídit se pravidly provozu dle zákona a řídit se dopravními značkami.  
 
ad.2) Na základě žádosti VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, z důvodu konání 
slavnostního aktu slibu 1. ročníku, odbor dopravy MěÚ Moravská Třebová rozhodl o 
povolení uzavírky části ulice Jevíčské, ulice Bránské a náměstí T.G.Masaryka, na 
určené doby pro nácvik a na dobu konání slavnostního slibu. Rozhodnutím byly 
stanoven objízdné trasy, byl stanoven režim označení a zabezpečení uzavírek (dle 
zákona č.361/2000 Sb.) a organizační podpora a zajištění nácviků a slavnosti Policií ČR 
resp. Městskou policií. Odpovědnou osobou za organizaci a zabezpečení podmínek 
stanovených v rozhodnutí byl velitel školy plukovník gšt Ing. Zdeněk Macháček. 
 
Petr Václavík 
vedoucí odboru dopravy 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
Datum zveřejnění informace: 23.10.2017 


