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Vážený pan
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 62 Strančice

VĚC:ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE
Vážený pane inženýre,
Dne 23.12.2015 byla na město Říčany jako povinný subjekt pod č. ev. 91670/2015 doručena vaše žádost
podle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níže
požadujete informace týkající se rozhodnutí o zřízení přechodu pro chodce na silnici II/107 u
železničního po podjezdu u obce Svojšovice a podkladů tohoto rozhodnutí a dále o rozhodnutí o zřízení
přechodu pro chodce na silnici III/1015 – ulice Revoluční v obci Stránčice u ulice Na Vráž a podkladů
tohoto rozhodnutí.
Odpověď odboru správních agend a dopravy:
Přechod pro chodce na silnici II/107 u železničního podjezdu u Svojšovic:
přechod pro chodce byl projednáván ke stavebnímu povolení týkajícího se rekonstrukce železniční trati
Praha – Benešov u Prahy, konkrétně rekonstrukce železničního podjezdu. Stavba byla projednávána a
schvalována před rokem 2003 a vlastní stavba byla zahájena v roce 2006. Příslušný silniční správní úřad
byl v tuto dobu Okresní úřad Praha-východ. Stanovení dopravního značení nebylo v rámci delimitace
z Okresního úřadu Praha-východ na Město Říčany v roce 2003 předáno.
Přechod pro chodce na silnici III/1015 v ulici Revoluční u křižovatky s ulicí Na Vráž ve Stránčicích:
přechod pro chodce je zde veden historicky. Ani zde nemáme k dispozici podklady k jeho stanovení od
Okresního úřadu Praha-východ. V současné době správce komunikací prováděl obnovu vodorovného
dopravního značení.
S pozdravem
PhDr. Dana Beková
vedoucí odboru
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