Městský úřad v Říčanech
Masarykovo nám. 53
251 01 Říčany

Vyjádření k „odpovědi na informace“
Dne 3.4.2013 jsem obdržel vaši odpověď (č.j. 11400/2013-MURI/OKSt/784) na mou stížnost na postup
vašeho úřadu při vyřizování mé žádosti o poskytnutí informací týkajících se stavby rozšíření komunikace
II/107 v k.ú. Všechromy.
V této odpovědi m.j. píšete, že „uváděné místo není součástí stavby“ a že „propad vozovky se
uvedených rozhodnutí netýká“. Na přiložené fotografii dále údajně dokládáte, že stavba končí před
místem propadu.
Dovolte, abych vás vyvedl z omylu. Nedílnou součástí stavby rozšíření komunikace je změna trasy
původního hlavního jízdního pruhu směrem od dálnice na Strančice (jak je patrno z obrázků), provedenou
novým vodorovným značením, které zcela jistě bylo předmětem vámi doložených povolení. Díky tomu se
předmětná část vozovky, která dříve tvořila pouze okraj výjezdu od čerpací stanice, změnila na hlavní
jízdní pruh, přestože nemá díky výškovým rozdílům ani zdaleka požadované parametry pro jízdní pruh na
silnici II. třídy. Popisované místo tedy prokazatelně JE součástí předmětné stavby, protože tu netvoří jen
nový asfalt, ale i změna dopravního značení.

Navíc zmiňovaný propad není tvořen výhradně umístěním označeného kanálu, ale stejnou měrou také
napojením nové části vozovky na původní okraj výjezdu v místě silného poklesu, což (společně
s propadlým kanálem) tvoří na vozovce neúnosnou prohlubeň, přes kterou jsou od provedení VDZ
v srpnu 2012 nuceni všichni řidiči jezdit a ničit zde (nejen) svá auta.
Tento hrubý nedostatek měl být odhalen pracovníky silničního správního úřadu, kteří zde zastupují
veřejný zájem, a před vydáním povolení k užívání stavby měli v rámci kontrolní prohlídky stavby
zkontrolovat (alespoň přibližné) dodržení příslušných předpisů a norem a vyzvat stavebníka k nápravě.
Jelikož tak neučinili, poslal jsem Ing. Doušovi v srpnu 2012 (po provedení VDZ) upozornění na tento
nedostatek e-mailem. Jelikož na něj nereagoval, podal jsem žádost o informace, jejíž další vývoj jsem
vám doložil ve své předchozí stížnosti.
Doufám, že jsem vám dostatečně objasnil váš zásadní omyl, a že učiníte kroky k nápravě popisovaného
nedostatku. Dále bych považoval za vhodné, kdybyste mě o učiněných opatřeních podali informaci.
Děkuji.
Ve Všechromech dne 4.4.2013
Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
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