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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 29.3.2021 přijala obec Hostouň, jako povinný subjekt k poskytování informací,
Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se podání informace ke stavbě chodníku v
ulici Kladenská.
Konkrétně jste žádal o poskytnutí níže uvedených informací, které Vám tímto způsobem
přímého poskytnutí povinný subjekt poskytuje.
Požadovaná informace:
Dle sdělení obce bude výstavbou chodníku v ulici Kladenská dotčen i pozemek parc.č.
1488/43. Zajímá nás, jak se plánovaná výstavba tohoto pozemku dotkne, a jak bude ze strany
obce po dobu výstavby zajištěn přístup na dotčené nemovitosti na adrese Kladenská 102, parc.č.
135/1, které jsou plně využívány.
Odpověď:
Projektová dokumentace chodníku v ulici Kladenská, propojujícího lokalitu u Vaší
nemovitosti s Posvícenskou návsí, je nyní v přípravě. Chodník povede přes pozemek parc.č.
1488/43, který je ve vlastnictví obce a přes který je veden vjezd k Vaší nemovitosti. V místě
vjezdu bude chodník opatřen standardním snížením nivelety v místě komunikace tak, aby byl
umožněn vjezd k Vaší nemovitosti.
Přístup k Vaší nemovitosti během výstavby chodníku bude řešen obdobným způsobem
jako v jiných případech. Vjezd lze zrealizovat poměrně rychle, kdy v prvním dni lze položit
obrubníky a dni druhém dlažbu. Po dohodě se zhotovitelem stavby lze plánovat práce na víkend
tak, aby Vás co nejméně ovlivnily. Zároveň je však třeba počítat s nutnými technologickými
přestávkami, zejména pro zrání betonového lože pod obrubníky. Detaily budou řešeny až při
vlastní realizaci stavby.
S pozdravem
Martin Krátký
starosta obce
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