
Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o. 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/2 

110 15 Praha 1 

 

 

Olbramice 24. března 2022 

 

Žádost o sdělení informace 

 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji 

zdvořile požádat o zaslání kopie písemného souhlasu vlastníka soukromého pozemku, kterým 

udělil výslovný souhlas Centru služeb k provádění činností spojených s realizací 

nízkorychlostního vážení na níže specifikované ploše, čerpací stanici TANK – ONO. 

Vlastníci:  

Informace o pozemku 

Parcelní číslo:  833/3 

Obec:   Studénka 

Katastrální území: Butovice 

Číslo LV:  4867  

 

 

S pozdravem 

         

 

 



       
Na vědomí:   
Policejní prezidium ČR  

Datová schránka: gs9ai55   

        
Vážený pan   

   
   
   

    
Datová schránka:   

Vyřizuje:     Vaše zn.:     
Tel:   Naše zn.:  CSPSD/209/3021/2022   
E-mail:     Datum:   13.04.2022     

Odpověď na žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů   
Žadatel pan , bytem , , narozen dne , podal  

dne  4.4.2022  žádost  o poskytnutí  informací  dle  zákona  č. 106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádal o zaslání kopie písemného  

souhlasu  vlastníka  soukromého  pozemku,  kterým  vlastník  udělil  výslovný  souhlas  Centru  služeb  

k provádění činností spojených s realizací nízkorychlostního vážení na ploše čerpací stanice TANK –  

ONO, nacházející se v obci Studénka, katastrální území Butovice, parcelní číslo 833/3, číslo LV 4867.     
Státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody  

1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 70898219 (dále jen „CSPSD“), uvádí v souladu s InfZ následující:     
Odpověď na žádost:   
CSPSD není samostatně působící kontrolní orgán v silniční dopravě ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o  

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pouze technicky a expertně podporuje činnost  

při výkonu silničních kontrol vozidel v silničním provozu, prováděnou kontrolními orgány příslušnými  

podle shora uvedeného zákona. Tyto kontrolní orgány zajišťují potřebná stanoviště pro provádění  

kontrol a pracovníci CSPSD plní své úkoly na jimi určeném stanovišti.   
CSPSD  výslovným  souhlasem  vlastníka  shora  uvedeného  pozemku  k provádění  nízkorychlostního  

vážení nedisponuje.     
S pozdravem     
Ing. Milan Mudruňka  

náměstek      
Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace    
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1       
IČO: 70898219, DIČ:CZ70898219      



 




