obecní úřadStrančice
oKREsPRÁrra-vÝcrroo

Revoluční383, 251 63 Strančice, tel.,fax":323 641 121,323 642 092, eqnail: obe@strancice.cz
Ci': I57lI3
ve Straněicích. dne 19. t(nora20|3

Ing.Pavel Soukup
Všechromy63
25I 63 Straněice

ROZHODNUTI
obecní úřad Strančicerozhodl podle $ 67 a násl. zákonač.50012004Sb., správníhořádu, a $ 15 zákona č.
10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o Žádosti Ing. Pavla Soukupa
Všechromy 63,25| 63 Strančice,podanédne 5. února2013, o poskytnutíinformace:
1. Kopie žádosti obce Strančiceze dne 13.8.2012o stanovenídopravního značení_ sníženirychlosti na
návsi ve Všechromech na 30 km/h, obdrženástanoviska příslušnýchorgánů,příp' dalšísouvisející
dokumenty dokládaj ícípruběh projednánínávrhu.
2. Doklad o projednánínávrhu na omezenívjezdu vozidel na polní cestu Všechromy _ Kašovice (zápis
z jednáni, usnesení rady obce) vě. informace' S kým byl návrh projednrín (pokud to nevyplývá
z uvedenéhodokumentu)
takto:
Kopie Žádosti obce Strančiceze dne 13.8.2012o stanovenídopravníhoznačení_ snížení
rychlosti na návsi
ve Všechromech na 30 km/h Městskému uřadu Řieany se poskytuje a je přílohou tohoto rozhodnutí.
Kopie žádosti obce Straněice ze dne 13.8.2012o stanovenídopravního znaěeni _ snížení
rychlosti na návsi
ve Všechromechna 30 km/h Policii ČR se poskytujea je přílohoutohoto rozhodnutí.
Žádost o poskytnutí obdrženýchstanovisek příslušnýchorganůpříp. dalšísouvisejícídokumenty dokládající
pruběh jednání se odmítá.
Doklad o projedniínínávrhu na omezení vjezdu vozidel na polní cestu Všechromy - Kašovice (zápis
z jednání,usnesenírady obce) vč. informace, s kým byl návrh projednán (pokud to nevyplývá z uvedeného
dokumentu) se poskytuje a tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
odůvodnění:
obecní úřad StrarrčiceobdrŽel dne 5. 2. 2013 žádostIng' Pavla Soukupa Všechromy 63,25I 63 Strančice,
podanédne 5. února2013, o poskýnutí informace:
1. Kopie žádostiobce Strančiceze dne l3.8.2012 o stanovenídopravníhoznačení- sníŽenírychlosti na
návsi ve Všechromech na 30 km/h, obďrženástanoviska příslušnýchorgánů,příp. dalšísouvisející
dokumenty dokládaj ícíprůběhprojednanínávrhu'
2. Doklad o projednánínávrhu na omezenívjezdu vozidel na polní cestu Všechromy - Kašovice (zápis
z jednéni, usnesení rady obce) vč. informace S kým byl návrh projednán (pokud to nevyplývá
z uvedenéhodokumentu)
obecní úřad StrančicevyhověI žadateIive věci poskýnutí kopie žádostiobce Strančiceze dne I3.8.20I2 o
stanovenídopravního značeni_ sniženirychlosti na návsi ve Všechromech na 30 km/h Městskému úřadu
Ríčany,ve věci poskýnutí kopie žádosti obce Strančiceze dne 13.8.2012o stanovenídopravníhoznačenísníŽenírychlosti na návsi ve Všechromechna 30 km/h Policii ČR a ve věci poskýnutí kopie dokladu o

projednrínínávrhu na omezení vjezdu vozidel na polní cestu Všechromy _ Kašovice (zápis zjeďnáni,
usnesení rady obce) vč. informace, s kým byl návrh projednan (pokud to nevyplývá z uvedeného
dokumentu) se poskytuje a tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
obecní úřad Strančice odmítl žádost o poskýnutí obďrženýchstanovisek příslušných organů příp. další
souvisejícídokumenty dokládajícípruběh jednríníve věci stanovenídopravního znaěení- sníŽenírychlosti
na návsi ve Všechromech na 30 km/h' neboť neexistuje nosič, na kterém by byla tato informace
zaznamenátna,ato _ písemně,v elektronicképodobě nebo záznarn zvukový, obrazoý nebo audiovizuálrni.
Zvýše uvedenýchdůvodůobecní úřadStrančicerozhodl tak,jakje uvedenove výroku tohoto rozhodnutí.

Pouěení:

Proti tomuto rozhodnutíse lze odvolat do l5ti dnůod jeho doručeníke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odbor vnitřníchvěci, Zborovská II, I50 2| Praha 5, prostřednictvím obecního úřadu Strančice,
Revoluční
383,25l 63 Strančice.

přílohy:
Kopie Žádosti obce Strančiceze dne 13.8.2012o stanovenídopravníhoznaěeni _ snížení
rychlosti na
návsi ve Všechromech na 30 km/h MěstskémuúřaduRíčany
o Kopie Žádosti obce Straněice ze dne 13.8.2012o stanovenídopravníhoznačení- sníženírychlosti na
návsi ve Všechromechna 30 km/h Policii ČR
o Doklad o projednánínávrhu na omezenívjezdu vozidel na polní cestuVšechromy_ Kašovice

obecní úřad Strančice

oKRESPRAun-vÝcgoo
Revoluční
383, 25t63 Strančice,tel.,fax:32364I 121,323642092,e_mail:obec@strancice.cz
ve Straněicích.
dne 1'3.8.2012
č:j.:1966.
MěstslcýúřadŘíěany
OSAD odbor dopravy
Ing.Douša
Komenskéhonám. 1619
25I oI Říčany
Věc: Žádost o sníŽení
rychlosti v obci Všechromy.

Žádáme tímto o sníženírychlosti na 30 km/hod v obci Všechromy,v částiobce dle přiloŽené
fotodokumentace.
Děkujeme za spolupráci.

obecní úřadStrančice
OKRESPRAHA.VYCHOD

Revoluční383 , 25I 63 Strančice, tel.,fax.: 323 641 I2I,323 642 092, e_nail: obe@strancice.cz

ě.j.:1966l

ve Strančicích.
dne |3,8.2012

PolicieČR
Masarykovo nám.
25I64 Mnichovice

Věc: Zádost o snížení
rvchlosti v obci Všechromy.

Žádáme tímtoo sníŽenírychlosti na 30 km/trodv obci Všechromy, v částiobce dle přiložené
fotodokumentace.
Děkujemeza spolupráci.

Jiří Šindelář
starostaobce

Usneseníč.R.13-04
racly ze dne 18. února2013
R-13-04-01 Rada obce Strančiceschvaluje zápis ústředníinventarizačníkomise ze dne
14'2.20|3a jmenujelikvidačníkomisi ve sloŽení:
předseda:Ing. Lenka Kolofíková
členové:
Drahoslav Bartáček.Bc. Iva Dvořáková.
R.13-04-02 Rada obce Strančice bere na vědomí zjištění kontrolního výboru ve věci
hospodařeníobce a ukládá obecnímu úřadu ve věci údržbyzeleně zajišt'ovatco největší
případecha
mnoŽstvípracívlastnímipracovníkya externísluŽby používatjenv nejnutnějších
na zák|aděvÝběrovéhoŤízení.
R-13-04-03 Rada obce Strančice bere na vědomí ziištění kontrolního výboru ve věci
hospodařeníMŠ Strančice.
R-13-04-04 Rada obce Strančicebere na vědomí vyjádření MŠ Strančiceke kontrolnímu
protokolufinančního
výboru z kontrolyprovedené
dne l9.12.2012.
R-13-04-05 Rada obce Strančicesouhlasí s uspořádánímbesedy organizovanéSdruŽením
přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích
dne 16 .3.2013 v zasedacímístnostiobecního
úřadu.
R-13-03-06 Rada obce Strančiceukládá obecnímu úřadu předat Žádost o zákrok proti
podniku SŽDC.
vandalůmdevastujícíchnádraži
a lávku ve Strančicích
R-13-04-07 Rada obce Strančicebere na vědomí vyúětovánídopravníobslužnostis |rrmou
ROPID a souhlasís převedenímpřebýku plateb ve výši 1043,85Kč do zá|oh na financování
veřeinéobsluŽnostiobce Strančice
na rok 2013.
R-13-04-08 Rada obce Strančiceprohlašuje,žehod|ázůstatčlenemHonebníhospolečenstva
Světice a uděluje plnou moc panu FrantiškuEliášovi k zastupováníobce Strančicena valné
hromaděhonebníhosoolečenstv
a dne 24, 2' 2013.
R-13-04-09 Rada obce Strančicepověřuje provedenímvýběrovéhoÍizení na dodavatele
stavebníchpracína přístavběbudovy ZS StrančiceťtrmuEvord.
R-13-04-10 Rada obce Strančiceukládá starostovipodepsatsmlouvu o dílo na projektovou
dokumentaci a inženýrskéčinnosti spojenése získánímstavebníhopovolení na přístavbu
budovy mateřské školy a prováděcí dokumentaci s firmou ATELIER 11 HRADEC
KRALOVE s.r.o.
R-13.04-11 Rada obce Strančicebere na vědomí zprávuoÚ o zÍizeníúčtuu ČNg.
R-13-04-12 Rada obce Strančicebere na vědomízprávu ředitelky zák|adníškoly Strančiceo
zápisu do ZŠ.
R-13-04.13 Rada obce Strančicedoporučujeobecnímu úřaduStrančicejakoŽto příslušnému
silničnímuúřadu ($ 40 odst. 5, písm. c zákona 13lI997 Sb., o pozemníchkomunikacích)
neomezovatprovoz na místníkomunikaci Všechromy- Kašovice.
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J i ř íŠ i n d e l á ř
starosta

Miloslav Janda
členrady
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