Obec Litvínovice, IČ : 00245194
se sídlem v Litvínovicích 39, 370 01 České Budějovice
tel./fax.: 387203480, podatelna@,litvinovice.cz, www.litvinovice.cz

č.j. : OUL- 473/2022

Vyřizuje : Nováková Alena
Litvínovice dne 26.4.2022

Věc : Poskytnuti informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

ve věci poskytnuti informaci uvádíme
informace k požadovanému a to :

l.) Na danou komunikaci je nyní zhotovena situace řešeni, kde je nezbytné vyřešit majetkoprávní
vztahy, či minimálně souhlasy se stavbou od dotčených majitelů, následně bude zahájena
inženýrská část tj. zIskávánI stanovisek, vyjádřeni od jednotlivých dotčených orgánů státní
správy pro následné podáni projektu pro vydáni příslušného povoleni stavby.

2.) Ad.1) Daná komunikace resp. prostor není nikterak široký, komunikace mají určité směrné
ukazatele a požadavky tj. řešení musí zohledňovat jak zákonem stanovené šířkové a spádové
poměry, tak zároveň musí zohledňovat širší vazby. je zhotovena Studie řešení pro zIskání
souhlasů od dotčených vlastníků pozemků kde na základě získaných souhlasů (
majetkoprávního vyřešeni stavu ) bude daná studie dopracována do stupně pro povoleni
stavby.
Ad.2) Ano daná komunikace je v žalostném stavu, její projektová příprava je zadána a
postupujeme v rámci daného dle jednotlivých kroků. Projektant bude v nejbližších dnech
obcházet jednotlivé vlastníky pro zIskáni jejich stanovisek.
Ad.3) Odtokové poměry a stav stávajÍcÍ infrastruktury bude zkoumán v rámci projektu
rekonstrukce komunikace a v případě zjištěni nevyhovujÍcÍho stavu bude do projektu
zapracována náprava.
Ad.4) V této otázce je nezbytné se případně dotázat u místně přIslušného stavebního úřadu,
který danou stavbu, stavební úpravy objekt
povoloval. V rámci obecných znalostí, je
možné, že při zahájení rekonstrukce se zjistil nevyhovujÍcÍ stav původně ponechávaných
konstrukci a tak bylo nezbytné provést odstraněni i jiných části původně ponechávaných
konstrukcí.
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