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Stížnost na způsob vyřízení žádosti o poskytnutí informace
Dne 27.3.2010 jsem podal prostřednictvím své datové schránky na odbor dopravy vašeho úřadu žádost
o poskytnutí informace, v jakém stupni přípravy a z jakého důvodu byla odložena či zastavena příprava
přeložky komunikace č. II/107 u obce Strančice – Všechromy (viz. příloha Žádost o informaci - přeložka
II_107.pdf).
Odpověď ze dne 2.4.2010 (viz. příloha Odpověď KÚSK.pdf) poslaná poštou v papírové formě, se však
ve skutečnosti týkala plánované opravy komunikace II/107 v úseku Velké Popovice – Všechromy, což
vyšlo najevo až po několika mých telefonátech se žádostí o upřesnění a doplnění informace.
Na základě tohoto zjištění jsem telefonicky podal stížnost na způsob vyřízení mé žádosti, a dne
5.5.2010 jsem obdržel 2. odpověď na mou žádost (viz. příloha Vsechromy_projektova_priprava_stiznost
(Bg49nK).pdf), ve které se uvádí nepravdivé a neúplné údaje (viz. dále), proto jsem dne 5.5.2010 podal
žádost o doplnění poskytnuté informace (viz. příloha Žádost o doplnění poskytnuté informace.pdf), kde
uvádím, a v přílohách dokládám (viz. přílohy Obchvat.jpg a ÚPO.jpg), že trasa navrženého obchvatu není
v rozporu s platným územním plánem obce a jednání s vlastníky pozemků dosud nebyla zahájena, a
opětovně žádám o doplnění a upřesnění poskytnuté informace.
Dne 25.5.2010 jsem dostal již 3. odpověď na mou žádost (viz. příloha Vsechromy_projektova_
priprava_II_odpoved(fgSGDp).pdf, kde je pouze konstatováno, že Středočeský kraj je investorem stavby
a firma VPÚ DECO je dodavatelem projektových prací a pokud chci vyvolat další jednání, mám se
obrátit na dodavatele projektových prací.
S tímto názorem zásadně nesouhlasím, protože dodavatel projektových prací není v žádném vztahu
k mé osobě a nemá tedy vůči mě žádné povinnosti, a za plnění smlouvy vč. termínů je odpovědný pouze
zadavateli zakázky, tedy KÚSK, který je odpovědný za výkon své činnosti občanům Středočeského kraje.
Pro úplnost uvádím, že i přes tento fakt komunikace mezi mnou a firmou VPÚ DECO úspěšně probíhala,
ovšem skončila náhle ze strany VPÚ DECO a bez smysluplného odůvodnění na podzim 2009 a pokusy o
její obnovení vždy selhaly.
Navíc jsem nežádal o vyvolání jednání, ale pouze o poskytnutí informace o průběhu projektové přípravy
stavby, a tu jsem dosud nedostal.
Na základě uvedených skutečností žádám o zajištění nápravy těchto nedostatků a poskytnutí pravdivé,
úplné a smysluplné informace dle původní žádosti.
Děkuji.
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