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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou jsme obdrželi dne
15.7.2020, Vám k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad 1) Obec jako investor a stavebník nemá povinnost informovat vlastníky
sousedních pozemků o zahájení prací. O opravě komunikace byla veřejnost
informována na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne
25.9.2019 (zápis je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách
obce). Vytýčení hranice zemních prací cca 0,5 m od pozemku p.č. 115/16,
115/11, 115/10 a 115/1, vše v k.ú. Radějovice, bylo provedeno za účasti
p. Vladimíra Malého, p. Petra Kopečka a Vás osobně. O postupu prací jste byla
průběžně ústně informována.
Ad 2) Vytýčení hraničních bodů obecních pozemků parc. č. 898/2 a parc. č.
898/1 v k.ú. Radějovice proběhlo 24.6.2016 a bylo ověřeno dne 24.4.2020.
Tomuto ověření jste byla osobně přítomna. Geodetické mezníky jsou v terénu
dostatečně viditelné. Hloubka výkopu v sousedství pozemku p.č. 115/6 v k.ú.
Radějovice je 0,40 – 0,45 m, Vaše argumentace o hloubce je nepravdivá.
Oprava místní komunikace není dokončená, přičemž tato informace je Vám
rovněž známa. Nelze proto argumentovat nedodržením nivelety komunikace.
Ad 3) Viz příloha č. 1 a 2.
Ad 4) Podle smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Radějovice
a ÚVT Internet s.r.o. neexistují žádná omezení na údržbu či opravu místní
komunikace z titulu uložení inženýrské sítě.

Smlouva o zřízení věcného břemene týkající se vedení optické sítě Telia
International Carrier Czech Republic, a.s. provedení opravy komunikace
připouští, neboť opravou není ohrožen stav a fungování sítě samotné. Naopak,
živičný kryt komunikace vedení optické (ale i jiné inženýrské) sítě chrání.
Ad 5) Viz bod 4).
Ad 6) Současný štěrkový kryt umožňuje vsakování dešťové vody. Vsakování
dešťové vody po dokončení opravy komunikace bude do bočních zelených
pásů a do vsaku vybudovaného v komunikaci na pozemku p.č. 115/5 v k.ú.
Radějovice.
Ad 7) Zelený pás bude v šířce 0,5 m po obou stranách živičného povrchu.
Oprava komunikace nezasahuje do žádných pozemků ve vlastnictví
soukromých osob.
Ad 8) Stavební práce budou probíhat do 15.9.2020.
Ad 9) Celkové náklady nepřekročí 850 tis. Kč bez DPH. V dané lokalitě
neexistuje vhodná komunikace pro staveništní dopravu ani pro zajištění svozu
komunálního odpadu – viz příloha č. 3. Rovněž pro průjezd hasičských vozidel
nejsou stávající komunikace vhodné. Vámi uvedená argumentace se
nezakládá na pravdě a odmítáme ji.
Ad 10) Podle vyjádření orgánu ochrany životního prostředí byl kořenový
systém dřevin ošetřen vhodným způsobem. S Vaším názorem nesouhlasíme.
Ad 11) Omezení rychlosti bude zajištěno zpomalovacími prvky umístěnými
v komunikaci. Podle pasportu dopravního značení není opravovaná
komunikace zahrnuta do obytné zóny. Za pohyb dětí po komunikaci jsou
odpovědni jejich rodiče.
S pozdravem
Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka
Obec Radějovice
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