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Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav 

                      tel : 792 251 793 

              V Bílovicích dne 30.4.2021 

 

 

Tazatel 

 

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 ze dne 29. 04. 2021 o 

probíhající opravě povrchu části cesty na parcele č. 177 v Lutotíně v níž uvádíte: 

Dobrý den. 
Dne 12.12.2020 Vámi vybraný zhotovitel dokončil opravu příjezdové cesty na parc.č.177 k.ú. Lutotín. 
Dne 19.4.2021 započal Vámi vybraný zhotovitel opravu této nekvalitně provedené zakázky. 
Oprava příjezdové cesty dle mého názoru byla téměř dokončena v pátek 23.4.2021, přesto přes celý 
víkend až do dnešního dne-tj.29.4.2021 byl znemožněn vjezd na tuto cestu a Vámi vybraní pracovníci 
se v 17. týdnu t.r. ukázali na pracovišti jen na 15 minut za účelem posunutí pásek s označením zákazu 
vstupu. 

viz.foto 

 

Vám sdělujeme v odpovědi na: 

Dotaz č. 1/ Kdo je zodpovědný za zbytečné omezování života v obci? 

že z našeho pohledu není výstavba kanalizace a následné opravy povrchů „zbytečné“ 
omezování života v obci, ale naopak jde o zvyšování kvality života v obci. Vzhledem k tomu, 

že ve své žádosti uvádíte několikrát slovní spojení „Vámi vybraný zhotovitel, Vámi vybraní 
pracovníci“ s písmenem velké „V“ a dotaz jste adresoval na e-mailovou adresu starosty, se 

domnívám, že chybně spojujete všechny své problémy s mojí osobou, tedy se starostou obce a 

do této komunikace vkládáte své osobní antipatie vůči mě. Zhotovitel stavby byl vybrán ve 
veřejné soutěži z 15-ti uchazečů a stavba se řídí, včetně případných reklamací a oprav, 

uzavřenou smlouvou, tedy nejde o mnou vybraného zhotovitele a mnou vybrané pracovníky 

s nimiž jste měl v průběhu výstavby kanalizace spory a konflikty, ale o zhotovitele, který se 
řídí podmínkami uzavřené smlouvy.  

Dotaz č. 2 / Kdo je zodpovědný za organizaci práce a proč se v 17. týdnu v ní 
nepokračuje? 

Z odpovědi na první dotaz pak vyplývá i odpověď na tuto otázku, a zodpovědným za 
organizaci práce je zhotovitel f.  ČAK CZ, s.r.o, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, 

IČO:25515608 a níže je jeho vyjádření: 

Původní stav je definován jako stav odpovídající předchozímu účelu nebo užívání. Předešlá 
úprava zpevnění štěrkodrtí splňovala účel užívání. Nicméně jsme se rozhodli vyjít vstříc stěžovateli. A 
komunikaci osadit kostkami do betonu, aby se předešlo neustálým neoprávněným stížnostem. 
Maximální pevnost betonu je po 28 dnech, po toto období nesmí být beton zatěžován. 
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Z uvedeného vyjádření vyplývá, že práce budou ukončeny po vytvrdnutí betonu, aby 
projíždějící vozidla provedenou opravu nepoškodila, tedy práce nemohou pokračovat v tomto 

(17. týdnu). 

Dotaz č. 3 / Bude i v následném 2. víkendu( 1.-2.5.2021) cesta na parc.č.177 v k.ú.Lutotín 
stále uzavřena? 

Z výše uvedeného vyjádření zhotovitele vyplývá, že opravovaný úsek na parcele č. 177 v k.ú. 
Lutotín bude o tomto víkendu uzavřen. Příjezd k nemovitostem je po dobu opravy umožněn 
z druhé strany této komunikace.   

Dotaz č. 4 / Kdy bude tato cesta zpřístupněna veřejnosti 

Průjezd vozidel bude umožněn od soboty 8.5.2021. 

 

 
S pozdravem 
 
Ing. Miroslav Hochvald 
starosta obce Bílovice-Lutotín 
  
Tel.: 588 00 22 73 (kancelář v Lutotíně) 
Mobil: 792 251 793 
e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com 
  
Obec Bílovice-Lutotín 
Bílovice 39 
798 41 Kostelec na Hané 
IČO: 00288012 
http://www.bilovice-lutotin.cz 

https://www.facebook.com/bilovicelutotin 

https://www.kostelecko.cz 
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30. 4. 2021 Gmail - Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb:
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Miroslav Hochvald <starostabilovicelutotin@gmail.com>

Žádost o poskytnutí informace dle zák.106/1999 Sb:  
29. dubna 2021 10:41

Komu: starostabilovicelutotin@gmail.com

Dobrý den.
Dne 12.12.2020 Vámi vybraný zhotovitel dokončil opravu příjezdové cesty na parc.č.177 k.ú.Lutotín.
Dne 19.4.2021 započal Vámi vybraný zhotovitel opravu této nekvalitně provedené zakázky.
Oprava příjezdové cesty dle mého názoru byla téměř dokončena v pátek 23.4.2021, přesto přes celý víkend až do dnešního
dne-tj.29.4.2021 byl znemožněn vjezd na tuto cestu a Vámi vybraní pracovníci se v 17. týdnu t.r. ukázali na pracovišti jen na
15 minut za účelem posunutí pásek s označením zákazu vstupu.
viz.foto 

Dotaz:

1. Kdo je zodpovědný za zbytečné omezování  života v obci?
2. Kdo je zodpovědný za organizaci práce a  proč se v 17. týdnu v ní nepokračuje?
3. Bude i v následném 2. víkendu( 1.-2.5.2021) cesta na parc.č.177 v k.ú.Lutotín stále uzavřena?
4. Kdy bude tato cesta zpřístupněna veřejnosti?

S pozdravem
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