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Odpověď k žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslané ze strany 

 dne 08.07.2019, ve věci vydávání povolenek k průjezdu nákladních automobilů ulicí 
Pražská a Spojovací v Bílině  
 
 
Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, Vám na základě došlé žádosti ze dne 08.07.2019, dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci vydávání povolenek k průjezdu nákladních 
automobilů ulicí Pražská a Spojovací v Bílině, sděluje následující: 
 
 
Otázka: Vydal Krajský úřad rozhodnutí pro vydávání povolenek k průjezdnosti nákladní dopravy Bílinou, 

popř. kdo toto rozhodnutí provádí? 
 

Odpověď: V této souvislosti se dle platné právní úpravy ČR žádné rozhodnutí nevydává.   
 
Poznámka: Jedná se o místní úpravu provozu na silnici II. třídy, kdy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, je příslušným orgánem ke stanovení této úpravy obec 
s rozšířenou působností. Z historického hlediska byla předmětná úprava provozu stanovena 
déle než před 10-ti lety, není tedy v silách zdejšího správního orgánu sdělit, kdo a za jakých 
podmínek úpravu schválil, neboť řízení ve věci samé podléhá 10-ti leté skartační lhůtě.    

 
Co se týká vydávání povolenek, k tomuto byla na základě usnesení Rady města Bílina, konané 
dne 28.06.2016 usnesením č. 706, schválena "Pravidla pro vydávání povolenek k průjezdu 
ulicemi Pražská a Spojovací ve městě Bílina" u motorových vozidel s hmotností převyšující  
6 tun včetně. 
 
Tato pravidla byla zpracována z důvodu stížností některých občanů města Bílina na stále se 
navyšující frekvenci nákladní dopravy v tomto úseku a s tím související narušování dobré 
pohody bydlení, zejména pak narůstající hlučnost a prašnost a dále pak degradaci silnice  
II. třídy v ulicích Pražská a Spojovací ve městě Bílina z důvodu nadměrného namáhání 
nákladními vozidly. 

 
Upozornění: Pro případ dalších žádostí upozorňujeme na nutnost dodržení ustanovení § 14 odst. 2 věty třetí 

zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 

 
S pozdravem 
 
 
 
„otisk úředního razítka“  
 
 
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. v. r. 
vedoucí odboru dopravy 

Váš dopis zn.: --- 
Ze dne: 08.07.2019 
Naše značka: MUBI  30294/2019/OD/Je 
 MUBI  31009/2019 
 
Vyřizuje Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 
Tel.: +420 417 810 890 
Mobil: +420 720 942 855 
E-mail: jedlickao@bilina.cz  
  
Bílina: 12.07.2019 

ODBOR DOPRAVY 
Vedoucí odboru 

Ing. Oldřich Jedlička, DiS. 

 

 

 




