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OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ,

obecní úřad

Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Vaše značka: Naše značka: 202 I /OUAlb/0540/PBe
Vyřizuje: Petra Berounská
Spis. znak, skart. režim: 84.1, S/5
V Albrechticích n. O. dne 04.05.2021

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Paní Preclíková,
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím souvisejících s výstavbou kanalizace v ulici Pardubická ze
dne 20. 4. 2021.
K Vašim dotazům sděluji následující:
1. Obec se vyjadřovala již k navrženému dopravnímu značení, které předložil dodavatel
stavby v rámci správního řízení o přechodné úpravě dopravního značení. Toto řízení vedl
Odbor dopravy MÚ Kostelec nad Orlicí po vyjádření DI PČR Rychnov nad Kněžnou.
K předloženému návrhu obec neměla připomínek, neboť úplnou uzávěru silnice po dobu
výstavby kanalizace se dodavateli nepodařilo dojednat se správcem silnice - Správou silnic
Královéhradeckého kraje, byt' v jeho zájmu bylo silnici přechodně uzavřít. Důvodem
nesouhlasu s uzávěrou silnice byla údajně neúměrně dlouhá objízdná trasa.
2. Všichni, kteří stavbu realizují, to je investor OSO Křivina Týniště nad Orlicí, dodavatel
stavby, technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti práce, se po celou dobu stavby
bezpečnosti na stavbě zodpovědně věnují. Pokud se objevily dílčí nedostatky, byly operativně
řešeny. Z pohledu ohrožení bezpečnosti obyvatel probíhající stavbou nebylo ze strany výše
uvedených osob konstatováno žádné ohrožení. Staveniště bylo průběžně označeno
odpovídajícími informačními i výstražnými značkami - zařízeními. K dnešnímu dni (4. 5.
2021) nebyl obci nahlášen žádný případ ohrožení bezpečnosti osob.
3. Co se týče kontrol rychlosti ze strany Policie ČR, Vám mohu pouze sdělit, že jsem
požádal vedoucího Policie ČR 00 Týniště nad Orlicí o zajištění této činnosti. Ten, ve
spolupráci s DI Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou mi ji přislíbil. Od občanů vím, že i
nějaké kontroly proběhly. Bohužel nejsem řídícím orgánem Policie ČR, abych mohl jejich
činnost přímo ovlivnit. Zveřejnění informace o provádění kontrol rychlosti bylo .provedeno po
domluvě s vedoucím Policie ČR 00 Týniště nad Orlicí.
Podávám toto vysvětlení a zůstávám s pozdravem
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