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Vážený pan
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 63 Stránčice

VĚC:ODPOVĚĎ
VĚC:ODPOVĚĎ NA INFORMACE POŽADOVANÉ DLE ZÁKONA 106/1999
Vážený pane Inženýre,
Dne 26.3.2013 obdrželo město Říčany jako povinný subjekt, vaši stížnost č.j.11400/2013MURI/OKSt/784 č.ev. 16744/2013 týkající se postupu na vyřizování žádosti o poskytnutí informace
s odkazem na vaši žádost ze dne 1.3.2013. V ní jste požadoval kopie všech rozhodnutí, stanovisek a
protokolů z šetření vydaných úřadem a zmiňovaných ve sdělení č.j. 8834/2013-MURI/OSAD ze dne
27.2.2013.
K Vaší žádosti týkající se rozšíření komunikace II/107 na par.poz.č. 483 a 480/7 v k.ú Všechromy
sděluji, že vámi uváděné místo není součástí stavby. Speciální stavební úřad na tyto pozemky vydal
stavební povolení, rozhodnutí o změně stavby před dokončením a rozhodnutí o předčasném užívání
stavby. Tyto kopie Vám byly poskytnuty. Opět zdůrazňuji, propad vozovky se uvedených rozhodnutí
netýká.
K vašemu požadavku na poskytnutí kopie „protokolu z uskutečněné kontrolní prohlídky stavby“, k níž
vám byla dne 25.3. datovou schránkou odeslána kopie Výzvy č.j. 13906/2012-MURI/OSAD, č.ev.
130924/2012 k účasti na kontrolní prohlídce sděluji, že záznamy o provedené kontrolní prohlídce je
osoba provádějící tuto prohlídku oprávněna zapisovat do stavebního deníku. Tato skutečnost je
uvedena i ve výše zmíněné Výzvě č.j. 13906/2012-MURI/OSAD, č.ev. 130924/2012. Stavební deník
je dokument, který až do kolaudačního souhlasu není ve vlastnictví úřadu, ale ve vlastnictví
dodavatelské firmy.
V příloze navíc přikládám fotografii, z níž je patrný řez vozovky, kde končí stavba a její napojení.
S pozdravem
PhDr. Dana Beková
vedoucí odboru
Přílohy:1
Fotografie 100D1390
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