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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Nedakonice obdržela dne 21. 1. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí
informací týkajících se výstavby chodníků podél silnice II/427 v obci Nedakonice.
K Vašim jednotlivým dotazům sdělujeme:
1) V jaké fázi je v současnosti příprava výstavby chodníku při silnici č. 427/II v obci Nedakonice v části směrem na Polešovice?
V současné době probíhá společné výběrové řízení Obce Nedakonice a Ředitelství silnic
Zlínského kraje na zpracovatele projektové dokumentace. V době zpracování odpovědi
nebylo toto řízení ukončeno.
2) Zda již bylo vydáno stavební povolení a v případě, že ne, jaké kroky k tomu konkrétně
brání?
Jak vyplývá z předchozí odpovědi nebyl dosud vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Na zpracování projektové dokumentace a zajištění pravomocného stavebního povolení
bude ve smlouvě o dílo stanovena lhůta 16 – ti měsíců. Tento požadavek si určilo Ředitelství silnic Zlínského kraje a obec ho musela akceptovat.
3) Ve kterém roce obec výstavbu plánuje realizovat?
Výstavbu bude možné zahájit až po získání pravomocného stavebního rozhodnutí. Vzhledem k nutnosti koordinace stavebních prací s vlastníkem komunikace se bude přesný termín vlastní výstavby odvíjet od možnosti uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci
vozovky jednak ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje a možnosti obce získat na výstavbu chodníků dotaci. Vzhledem k aktuální situaci není možné přesný termín stanovit.
4) Prosím o vyrozumění, jak se rada k tomuto bodu vyjádřila a jaké budou provedeny opatření v případě, že opatření na snížení rychlosti schválí?
K Vašemu dalšímu požadavku na snížení rychlosti pomocí přenosného dopravního značení v tomto úseku obce, na rychlost odpovídající pěší zóně, jelikož se zde dle vašeho vyjádření pohybují chodci po vozovce a je bezprostředně ohrožen jejich život a zdraví
sdělujeme, že se rada obce tímto požadavkem na svém 15. zasedání zabývala. K realizaci
úpravy provozu na tomto druhu komunikace není obec kompetentní. S Vaší žádostí seznámíme příslušný silniční úřad a vlastníka komunikace.
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