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V Radějovicích dne 3.3.2021

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou jsme obdrželi dne
17.2.2021, Vám k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad 1) Zelené pásy v šíři 0,5 m byly v částech komunikace ponechány po celou
dobu opravy komunikace. Zbývající pás v blízkosti pozemku p.č. 296/1 bude
oset v agrotechnických lhůtách pro výsev travin v jarních měsících. Šířka
obecního pozemku pod komunikací se pohybuje v rozmezí 4,8 – 5,8 m.
Dosypání recyklátu nebo štěrku po stranách živičného povrchu vozovky je
normovým stavem, není a nebyl udusán. Závěry místního šetření provedeného
1.9.2020, kterého jste se účastnila, byly splněny.
Ad 2) Jak bylo uvedeno v odpovědi na Vaši žádost z 15.7.2020, v dané lokalitě
neexistuje vhodná komunikace pro staveništní dopravu ani pro zajištění svozu
komunálního odpadu. Rovněž pro průjezd hasičských vozidel nejsou stávající
komunikace vhodné. Dopisem Ing. Žohy z FCC obec nikdy neargumentovala
jako hlavním důkazem. Tento podklad jste si v minulosti výslovně vyžádala Vy
sama a byl uveden jako příkladný. Oprava místní komunikace byla nutná
z důvodu komunikační potřeby občanů a vlastníků nemovitostí, kteří tuto
komunikaci používají pro zajištění přístupu. Jedná se o historickou cestu
užívanou již od dob Rakouska-Uherska, jak vyplývá z historických map,
pro přístup do části katastru Radějovic nacházející se pod Horními Jirčany.
Zajištění přístupu složek IZS a svozové společnosti obsluhující obytné lokality
jsou dostatečně důvodné, logické a zřejmé pro provedení opravy komunikace.
Nejednalo se o „původně pěší cestu“, jak uvádíte. Tzv. mlatová komunikace
měla být realizována na základě projektové dokumentace OPTREAL, spol.
s r.o., nikdy se však nerealizovala. Obdobně jako nebylo dosud realizováno

rozšíření komunikace nacházející se na opačné straně na pozemku p.č.
113/8 v k.ú. Radějovice, ve Vašem vlastnictví a vlastnictví členů Vaší širší
rodiny.
Ad 3) Celkové náklady spojené s opravou komunikace činily 751.514,08 Kč
bez DPH, 906.778,42 vč. 21% DPH, tedy o cca 98 tis. Kč nižší, než bylo
předpokládáno.
S pozdravem
Mgr. Ing. Helena Křížová
starostka
Obec Radějovice
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