Podnět veřejnému ochránci práv
1. Stěžovatel:
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Soukup
Bydliště: Všechromy 63, 251 63 Strančice
Telefon: 602 202 972
E-mail: info@ardosprojekt.cz
ID DS: jzgm5dm

2. PODNĚT SMĚŘUJE PROTI:
Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, oddělení dopravy

3. Co je předmětem Vašeho podnětu:
Úřad již od srpna 2012 vytrvale brání nekvalitně provedenou stavbu rozšíření veřejné
komunikace a přitom používá prokazatelně nepravdivá tvrzení (že dané místo leží
mimo pozemek komunikace, že leží mimo předmětnou silnici, že nemáme právo na
požadované informace, že pro stavbu nebylo vydáno žádné povolení, že místo leží
mimo stavbu apod.). Na poslední podnět úřad nereagoval.

4. Čeho chcete podáním veřejnému ochránci práv dosáhnout?
Nařízení odstranění vad díla investorovi v rámci povolovacího řízení (o předčasném
užívání nebo o vydání kolaudačního souhlasu).

5. Komu (jakému úřadu či instituci) byla věc předložena před tím, než
jste se obrátil/a na veřejného ochránce práv? Vyzval/a jste některé z nich
k nápravě? V případě, že ano, kdy a jakým způsobem se tak stalo,
co Vám bylo odpovězeno?
Krajský úřad Stč. kraje – nařídil poskytnout požadované informace, ty byly
poskytnuty až na základě další žádosti a stížnosti na její nevyřízení.
Starosta města Říčany – na e-mail nereagoval.
Kancelář starosty města Říčany – požadované informace částečně poskytli, další
podání předali jako podnět příslušnému odboru, který na něj nijak nereagoval.

6. Seznam příloh, které k objasnění podnětu připojujete, a všechna
rozhodnutí, jichž se Váš podnět týká (kopie, nikoliv originály):
2012_0823 E-mail.pdf
2012_1024 Zadost o informace.pdf
2012_1106 Sdeleni OD 2.pdf
2012_1106 Zadost o zjednani napravy a stiznost na postup pri vyrizovani zadosti o
informace.pdf
2012_1121 Sdeleni OD 3.pdf
2012_1127 Zadost o zjednani napravy a stiznost na postup pri vyrizovani zadosti o
informace - opetovna.pdf
2012_1203 Opatreni_proti_necinnnosti_Ricany.pdf

2012_1210 Vyrozumeni o postupu OD.pdf
2012_1218 Rozhodnuti_KUSK_o_stiznosti.pdf
2013_0103 Usneseni_o_odlozeni.pdf
2013_0108 E-mail_starostovi_Rican.pdf
2013_0123 Oznameni_stavby_bez_povoleni.pdf
2013_0129 Vyrozumeni_o_postoupeni_SU_Ricany.pdf
2013_0227 Sdeleni_OD_povoleni_stavby.pdf
2013_0301 Zadost_o_informaci_2.pdf
2013_0319 Stiznost_na_postup_pri_vyrizovani_zadosti_o_informace.pdf
2013_0325 Odpoved_Ricany.pdf
2013_0326 Kontrolni_prohlidka.pdf
2013_0326 Predcasne_uzivani.pdf
2013_0326 Stavebni_povoleni.pdf
2013_0326 Stiznost_na_postup_pri_vyrizovani_zadosti_o_informace_II.pdf
2013_0403 Odpoved_Ricany_2.pdf
2013_0404 Vyjadreni_k_opovedi.pdf
2013_0424 Odpoved_Ricany_3.pdf

Datum: 10.6.2013

Podpis: datovou zprávou

