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Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. (1) zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 15. 5. 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí

následujících informací týkajících se stížnosti na stav ulice Do Vrchu - špatné vyspádování vozovky,

která byla podána majiteli nemovitosti na adrese Do Vrchu 46/10 (Ing. Jan Buda a Iva Budová) dne

24.06.2016 do podatelny úřadu městské části Praha-Suchdol:

]) číslojednacípříslušné stížnosti: UMC P_Such 01485/2016

2)jakým způsobem bylo k stížnosti úřadem přistoupeno. tj. zda došlo k projednání stížnosti na

zasedání, kdy k tomu došlo (termín) a kdo byli účastníky tohoto projednávání (jméno a příjmení): Po

provedení místního šetření a zvážení možností nápravy Rada městské části Praha-Suchdol projednala

stížnost na stav ulice Do Vrchu dne 11. 7. 2016 a uložila referentu realizace investic Ing. Mudruňkoví,

aby připravil opatření, které zamezí protékání vody z ulice na soukromý pozemek. Jednání rady se

zúčastnili Ing. Petr Hejl, Ing. Věra Štěpánková, Ing. Václav Vik, Jan Zoubek, RNDr. Ludmila

Knappová a zapisovatelka Ing. Jana Krulíková. Po projednání bohužel nedošlo ze strany MČ Praha—

Suchdol k informování stěžovatelů.

3) informace o výsledku šetření (pokud došlo k šetření na místě), kdo šetření vykonal (jméno a

příjmení) a termín šetření: V lokalitě bylo v červenci 2016 provedeno několik místních šetření a na

jejich základě navrženo řešení problému. Šetření provedl a opatření navrhl Ing. Zdeněk Skála,

předseda komise územního rozvoje a infrastruktury společně 5 Ing. Mudruňkou, referentem realizace

investic a starostou Ing. Petrem Hejlem.

4) informace o písemném zápisu k šetření, pokud byl vyhotoven, tj. zda existuje písemný záznam o

šetření, zda tento zápisje k stížností přiložen: Písemný zápis ze šetření nebyl pořízen.

5) informace o sdělení přijatých opatření k nápravě, tj. jakým způsobem bylo stěžovatelům sděleno

nápravné opatření včetně popisu () jaké opatření se má jednat: Písemně bohužel nebylo nápravné

opatření stěžovatelům sděleno. Domluvené opatření spočívá ve snížení nivelety komunikace a změně

jejího příčného sklonu tak, aby se voda odklonila od vjezdu k nemovitosti a byla odvedena do ul. V

Údolí a v umístění eko drenu podél vjezdu na pozemek, který bude zachycovat zbývající vodu tekoucí

směrem ke vjezdu. Realizace opatření je nutné provést v koordinaci s dokončením výměny

vodovodního řadu v ul. Do Vrchu (včetně všech zkoušek).

6) informace, zda stěžovatelům bylo písemnouformou sděleno, zda dojde k nápravě a popis přijatých

opatření, včetně termínu realizace nápravy: Písemně nebylo nápravné opatření stěžovatelům sděleno.

Jedná se následující opatření: Opatření spočívá ve snížení nivelety komunikace a změně jejího

příčného sklonu tak, aby se voda odklonila od vjezdu k nemovitostí a byla odvedena do ul. V Údolí a v

umístění eko drenu podél vjezdu na pozemek, který bude zachycovat zbývající vodu tekoucí směrem

ke vjezdu,. Realizace opatření je nutné provést v koordinaci s dokončením výměny vodovodního řadu

v ul. Do Vrchu (včetně všech zkoušek). Výměna vodovodu proběhla na konci října 2016, prováděcí
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firma však z technických důvodů přistoupila k dokončení opravy v květnu 2017. V současné době jsou

opatření, která zamezí protékání vody z ulice na soukromý pozemek, objednána a budou dokončena do

30. 6. 2017.

S pozdravem

   

Ing.v r ejl

starosta MC aha—Su hdol
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