Město Špindlerův Mlýn
Městský úřad Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51
Vážená paní
Petra Uhrová
Velké kunratické 1312
148 00 Praha 4
Váš dopis značky/ze dne
29. 6. 2016

Naše značka
Vyřizuje/linka
DOK/Star/Nov/1311/2016 Novotná/ 240

Špindlerův Mlýn
13. 7. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážená paní Uhrová,
Městskému úřadu Špindlerův Mlýn byla dne 4. 7.2016 doručena Vaše žádost, kterou s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádáte o zpřístupnění informace: předložení projektové dokumentace k opravě povrchů, které budou probíhat před uvedenými objekty Le Mont a Bobřík
v lokalitě Bedřichov 91. viz Váš dopis v příloze
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V tomto případě se jedná o opravu účelové komunikace na pozemku p. č. 837/2, p. č. 735/9 a p. č. 708/58
vše v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, která se provádí na základě opakovaných žádostí vlastníků bytů
v domech č. p. 74 a č. p. 85 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Opravu této komunikace schválilo Zastupitelstvo města v rozpočtu na rok 2016.
Na základě pověření zastupitelstva města byla zpracována společností TENET spol. s r. o., se sídlem
Horská 64, Trutnov projektová dokumentace. Následně byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu.
Výběrové řízení bylo vypsáno na základě usnesení rady města č. 18/33/2016-RM ze dne 2. 5. 2016, kdy
Výběrová komise doporučila Radě města vybrat nejvýhodnější nabídku od společnosti COLAS CZ, a.s.,
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9. Rada města výběr nabídky usnesením číslo 13/35/2016-RM
schválila a doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dílo na výše uvedené stavební práce.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. 6. 2016 po číslem usnesení 15/20/2016-ZM schválilo
v předloženém znění Smlouvu o dílo č. C-184-2016/MO mezi společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke
Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 jako zhotovitelem a Městem Špindlerův Mlýn jako objednatelem na stavební
práce „Špindlerův Mlýn – ulice Horalů – oprava“ a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Dne 30. 5. 2016 oznámilo Město Špindlerův Mlýn stavebnímu úřadu a silničnímu správnímu úřadu tyto
stavební práce.
Protože se jedná o opravu komunikace, není nutné žádat o stavební povolení.
Investorem celé opravy účelové komunikace je Město Špindlerův Mlýn, které si zajišťuje i stavební dozor.
Všichni občané Špindlerova Mlýna byly o této opravě informování prostřednictvím Špindlerovských novin a
písemným upozorněním vyvěšeným na všech opravou dotčených objektech.
Veškeré složky integrovaného záchranného systému byly též písemně informovány, včetně společnosti
Transport Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 TRUTNOV, která zajišťuje v této lokalitě svoz odpadů.
Parkování pro dotčené nemovitosti je zajištěno a umožněno mezi bytovými domy č. p. 74, č. p. 85 Bedřichov a č. p. 75, č. p. 73, č. p. 72 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně nebo na parkovišti u Pivnice Artex, a to
zcela zdarma po celou dobu opravy komunikace.
Využití kyvadlové dopravy nebo semaforu v tomto úseku není možné, protože šířka komunikace neodpovídá dvousměrnému provozu.
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Přístup k objektům pro pěší není omezen.
Oznámení zaslané občanům a IZS:
OZNÁMENÍ omezení přístupu na místní komunikaci:
„Majetkový odbor Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně Vám sděluje, že z důvodu provádění Opravy
živičného krytu na komunikaci v ulici Horalů (od pensionu Sport celá komunikace až po most u mateřské
školy) u č. p. 74 a č. p. 85 Bedřichov ve Špindlerově Mlýně bude na tuto veřejně přístupnou komunikaci
omezen vjezd ve dnech 29. 6. 2016 až 31. 8. 2016.
Po nezbytně nutnou dobu provádění prací bude komunikace označena svislým dopravním značením (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech a práce na silnici). V době provádění stavebních prací bude komunikace částečně průjezdná po dohodě s vedoucím stavby – Martin Lazok, stavbyvedoucí, tel.
733 780 165.
Na tento úsek místní komunikace nebude v době pokládání asfaltového koberce umožněn vjezd.
Omlouváme se za vzniklé omezení přístupu na komunikaci.“
Vyřizuje: Jiřina Staruchová, vedoucí majetkového odboru, majetkový odbor, linka 247
Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, silniční správní úřad (dále jen „správní úřad“) věcně příslušný podle §
10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) a
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a jako speciální stavební úřad podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, obdržel dne 04. 07. 2016 pod PID MESPP0014Z8C, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost Petry Uhrové, Velké kunratické 1312, 148 00 Praha 4 o předložení
projektové dokumentace k opravě povrchů, které budou probíhat před uvedenými objekty Le Mont a Bobřík v lokalitě Bedřichov 91.
Vyjádření správního úřadu k podané žádosti:
Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu místní účelové komunikace lze tyto opravy podřadit pod § 15 vyhlášky 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Opravou nedojde k jakémukoliv
rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety.
Projektová dokumentace stavby je k dispozici k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě u pí
Staruchové tel. 499 404 247, č. dv. 11 nebo u p. Voborníka tel. 499 404 243, č. dv. 12.
Vyřizuje: Ing. Miroslava Šmahelová, vedoucí odboru výstavby, správní úřad, linka 250
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S pozdravem a přáním příjemného dne

Mgr. Eva Filipová
tajemník městského úřadu
Město Špindlerův Mlýn
Svatopetrská 173
543 51 Špindlerův Mlýn
tel.: +420 499 404 252, +420 605 134 555
e-mail: filipova@mestospindleruvmlyn.cz
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