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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 31. července 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, 

Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí sjednocující výklad části novely zákona 

o pozemních komunikacích, týkající se přejmenování rychlostních silnic na dálnice II. třídy, pro 

činnosti na úseku územního plánování. 

Požadujete: 

a) kopii předmětného sjednocujícího stanoviska 

b) sdělení na základě čeho je takové stanovisko závazné a pro jaké úkony 

c) kopii veškeré korespondence týkající se předmětných přechodných opatření v zákoně 

č. 268/2015 z doby před přijetím tohoto zákona 

d) kopii veškeré korespondence týkající se předmětných přechodných opatření v zákoně 

č. 268/2015 z doby po přijetí tohoto zákona 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad a) Kopii předmětného stanoviska Vám zasíláme v příloze. 

Ad b) Tato otázka je zodpovězena ve stanovisku samotném, a to v jeho posledním odstavci, 

který uvádí, že o stanovisku budou příslušné správní orgány informovány. Předmětné stanovisko 

nemá charakter metodického pokynu a mělo by na ně být nahlíženo jako na právní názor 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy a MŽP.  

Ad c) Korespondencí týkající se předmětných opatření v zákoně č. 268/2015 z doby před 

přijetím zákona je dopis Ing. Tomáše Sklenáře adresovaný Mgr. Evženu Doležalovi, který také 

přikládáme. 
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Ad d) Korespondencí týkající se předmětných přechodných opatření v zákoně č. 268/2015 

z doby po přijetí zákona je rozeslání předmětného Společného stanoviska adresovaného Ing. 

Tomášovi Sklenářovi. Zasíláme v příloze (průvodní dopis, přílohou je předmětné stanovisko). 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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