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Odpověď na vyřízení stížnosti
Vážení,
obdržel jsem vaši odpověď na mou stížnost na vyřízení žádosti o poskytnutí informace a bohužel musím
konstatovat, že podaná informace je stará téměř dva roky.
V odpovědi uvádíte, že projektová příprava i nadále pokračuje a nyní se projednává dokumentace pro
územní řízení. Projednávání dokumentace pro územní řízení jsem se však osobně účastnil již v létě roku
2008 (z této doby mám kopii části předmětné dokumentace, kterou jsem získal se souhlasem autora), od
té doby nejsou k dispozici žádné nové informace.
Dále uvádíte, že smluvní vztah k potřebným pozemkům nebyl dosud získán. Podle zjištěných informací
(přímo od vlastníků dotčených pozemků) však veškeré dosud učiněné pokusy o jejich získání představují
1 dopis se strohou výzvou k udělení souhlasu ke stavbě, a to bez jakéhokoli návrhu na vyrovnání či
příslibu dalšího jednání (dopisy posílala společnost Beting, s.r.o.), a na základě mé osobní intervence ve
věci bylo na podzim roku 2008 svoláno jednání s vlastníky na OÚ Strančice, které se však díky fatální
chybě pracovníků OÚ Strančice neuskutečnilo (vlastníci se dostavili, budova úřadu však byl zamčená).
Hlavní projektant stavby Ing. Jelínek (VPÚ DECO) přislíbil svolat jednání znovu v náhradním termínu, to
se však dosud nestalo.
Od té doby jsem dostával pouze kusé, neúplné či nesmyslné informace, např. že navržené rameno
výjezdu z kruhového oblouku zasahuje do pruhu zeleně navrženého v ÚPO Strančice (ve skutečnosti však
neexistujícího), že trasa přeložky je v rozporu s platným ÚPO (což je zřejmý nesmysl), že se čeká na
vydání nového ÚPO, ve kterém bude přeložka uvedena jako veřejně prospěšná stavba a bude ji tedy
možné vyvlastnit (což je opět nesmysl, protože vyvlastnění musí předcházet pokus o dohodu, ten však
dosud nebyl učiněn) a nakonec 3 nesmyslné odpovědi vašeho úřadu zakončené podáním zcela neaktuální
informace.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že vámi poskytnutá informace popisuje stav projektové
přípravy z podzimu roku 2008, a já jsem proto nucen trvat na vyřízení své žádosti o poskytnutí informace
podané dne 27.3.2010 a zároveň upřesňuji tímto svou žádost o poskytnutí informace, co konkrétně bylo
provedeno od podzimu 2008 v přípravě stavby, příp. z jakého důvodu se na její přípravě nepokračuje, a
dále v jakých termínech se dle aktuálního harmonogramu předpokládá vydání ÚR, vydání SP, zahájení a
dokončení stavby.

Děkuji.

Ve Všechromech dne 10.7..2010
Ing. Pavel Soukup
Všechromy 63
251 63 Strančice
soukup.pavel@wo.cz
602 202 972

