Obecní úřad Strančice
Revoluční 383
251 63 Strančice

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
Dne 11.4.2014 jsem obdržel sdělení OÚ Strančice k mé žádosti ze dne 8.4.2014 o poskytnutí informace
o veškerých platbách provedených z obecního rozpočtu v souvislosti s projektovou přípravou stavby
cyklostezky Strančice – Všechromy podél silnice III/101. Poskytnutá informace nezahrnuje platbu za
změnu projektové dokumentace – prodloužení stezky k železničnímu přejezdu v obci Všechromy, která
na základě dostupných informací prokazatelně byla proplacena. V přílohách posílám vyjádření OV
Všechrom k projektu z 8.9.2006 s požadavkem na prodloužení stezky, e-mail od projektanta s potvrzením
o nacenění požadovaného prodloužení stezky dne 6.10.2006 a vyjádření OV Všechrom k upravenému
projektu z 12.4.2007. Z uvedeného vyplývá, že pravděpodobně na jaře roku 2007 proběhla další platba
v souvislosti s projektovou přípravou předmětné stavby, která nebyla zahrnuta do poskytnuté informace.
Z tohoto důvodu podávám stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a žádám o poskytnutí úplné informace na základě uvedené žádosti.

Ve Všechromech dne 8.4.2014
Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
Všechromy 63
251 63 Strančice
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Vyjádření k projektu cyklostezky Všechromy - Strančice
Po zjištění nových skutečností ohledně projektu stezky pro chodce a pro cyklisty ve vztahu
k napojení stezky do obce a sdělení informací o jednání se spoluvlastníky pozemku č. parc.
90/1 v k.ú. Všechromy vydává Osadní výbor Všechrom následující vyjádření:
1.

2.

3.

Požadujeme, aby stezka byla doprojektována v souladu s aktuálním územním plánem
a byla protažena přes pozemek č. parc. 90/1 až do blízkosti vlečky, kde bude
převedena přechodem pro chodce a pro cyklisty na stávající chodník na protější
straně komunikace, dle přiloženého plánku.
Navrhujeme, aby Obecní úřad zajistil soulad všech stupňů projektové dokumentace
přeložky silnice č. II/107 včetně stavby kruhového objezdu s požadavky na bezpečné
křížení s cyklostezkou, a to přeložkou cyklostezky a vybudování přechodu pro
chodce a pro cyklisty se světelnou signalizací, dle přiloženého plánku.
Požadujeme, aby v souladu s § 121 zákona č. 128/200 Sb. o obcích byly všechny
další stupně projektové dokumentace nejen těchto dvou, ale i ostatních staveb a
návrhů týkajících se části obce Všechromy předloženy Osadnímu výboru k vyjádření.

Ve Všechromech dne 8.9.2006

Za Osadní výbor Všechrom

______________________________
Ing. Jitka Žemličková
Všechromy 39
(předseda OV)

____________________________
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
(místopředseda OV)
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Ing. Pavel Soukup - ARDOS projekt
Od:
Komu:
Odesláno:
Předmět:

"Petr Hájek" <petr.hajek@cityplan.cz>
<soukup.pavel@wo.cz>
19. března 2007 15:04
Cyklostezka Všechromy - Strančice

Dobrý den,
sdělujeme Vám k akci "Cyklostezka Všechromy Strančice" následující.
Dne 1.9.2006 byla obci Strančice odevzdána
dokumentace pro územní rozhodnutí.
O územní rozhodnutí nebylo požádáno, jelikož obec ještě
neměla v té době všechny
potřebné souhlasy vlastníků pozemků s umístěním
stavby.
Poté vznikl požadavek na prodloužení cyklostezky až k
železničnímu přejezdu.
Na přání OÚ byla dne 6.10.2006 zaslána cenová nabídka
na toto rozšíření prací.
Nabídka měla být projednána na zastupitelstvu.
Pro bližší informace o dalším postupu se prosím obraťte
na OÚ Strančice
S pozdravem
Za projektanta.
Ing. Petr Hájek
zástupce vedoucího oddělení
dopravního projektování
tel: 221 184 315
fax: 224 922 072
mob: 606 824 447
e-mail: petr.hajek@cityplan.cz
http://www.cityplan.cz/

mapa sídla: http://www.mapy.cz/?st=search&fr=jIND%
C5%98I%C5%A0SK%C3%81%2017,%20PRAHA%
201&pw=657&ph=574&ocx=131953093&ocy=136965960&ozm=8&o
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Vyjádření k doplněnému projektu cyklostezky
Všechromy - Strančice
K předloženému projektu cyklostezky Všechromy – Strančice vydává Osadní výbor
Všechrom následující stanovisko:
- navržené prostorové řešení trasy stezky je v souladu s požadavky OV Všechrom
- navržené dopravní značení a účel stavby v průvodní zprávě nepočítá s použitím
komunikace pro pěší – navrhujeme změnit dopravní značení značkami C8a, C8b (stezka
pro cyklisty, konec stezky pro cyklisty) na C9a, C9b (stezka pro chodce a cyklisty, konec
stezky pro chodce a cyklisty) - celkem 6 ks značek, doplnit možnost pohybu pěších do
průvodní zprávy a prověřit navrženou šířku komunikace s ohledem na tento požadavek
- dále navrhujeme vzhledem ke zvýšenému provozu na účelové komunikaci (bývalá
„panelka“) po její opravě označit křížení stezky s touto komunikací dopravními značkami
A19 (cyklisté) v počtu 2 ks.

Ve Všechromech dne 12.4.2007

Za Osadní výbor Všechrom

____________________________
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
(předseda OV)

