Obec Chotíkov
Dne 27. 08. 2021 byla obecnímu úřadu Chotíkov doručena žádost o poskytnutí
informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel
žádal o následující informace:
Zda zastupitelstvo obce v období od 11/2018 dosud vydalo usnesení o záměru
vybudovat a financovat nové přemostění z vlastních rozpočtových prostředků nebo z
dotací a umožnit tak občanům bezpečné překonání silnice I/20 pro pěší, osobní a
nákladní přepravu.
Zda zastupitelstvo obce v období od 11/2018 dosud vydalo usnesení o tom, že
souhlasí s úplným odstraněním mostního tělesa přes silnici I/20, tedy stavby, která
naplňuje všechny znaky veřejně prospěšné stavby a stavby k ochraně veřejného
zájmu, protože přes tento most je vedena účelová komunikace sloužící široké
veřejnosti, více jak deseti vlastníkům nemovitostí, jako přístup k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků, dále pro přístup a příjezd vozidel IZS, svoz odpadu,
poštovní služby, pro vlastníky dotčené veřejné infrastruktury např. vysílač
elektronických komunikací, turistickým a rekreačním účelům.
Zda byla obcí Chotíkov stanovena náhradní přístupová komunikace pro veškerou
dopravní obslužnost areálu za mostem tj. pro osobní, nákladní dopravu a pro pěší a
zda o stanovení náhradní přístupové komunikace byli písemně informováni vlastníci
nemovitostí a uživatelé průmyslového zemědělského areálu za mostem a zda byla
zveřejněna na úřední desce obecního úřadu pro informování široké veřejnosti, která
most hojně využívá.
K výše uvedenému bylo žadateli sděleno:
Zastupitelstvo obce Chotíkov v období od 11/2018 do současné doby nevydalo
usnesení o záměru vybudovat a financovat nové přemostění z vlastních rozpočtových
prostředků nebo dotací. Most přes komunikaci I/20 je ve vlastnictví státu, v jehož
kompetenci je rozhodování o dalším osudu tohoto přemostění.
Zastupitelstvo obce Chotíkov v období od 11/2018 do současné doby nevydalo
usnesení o souhlasu s úplným odstraněním mostního tělesa pře silnici I/20. Jak je
uvedeno shora most přes komunikaci I/20 je ve vlastnictví státu. Obec Chotíkov se
oficiálně dozvěděla o záměru ÚZSVM předmětný most zbourat jako nepotřebný
majetek dne 16. 03. 2021, přičemž o její souhlas nebylo a ani nemuselo být
vlastníkem stavby požádáno.
Dopravní obslužnost areálu za mostem je dlouhodobě zajištěna dalšími dvěma
účelovými komunikacemi.
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