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urad.mestýse@klenci.cz
Od:
Datum:
Komu:
Kopie:
Předmět:

"Jan Bozděch starosta Klenčí pod Čerchovem" <starosta@klenci.cz>
11. dubna 2017 1:11
<stankova.natalie@seznam.cz>
<uradmestyse@klenci.cz>
RE: Žádost o poskytnutí informací

vážený pani Staňková,
reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací. V této věci musím sdělit, že budu schopný odpovědět pouze na
některé otázky. Investorem stavby nebyl Městys Klenči, ale plzeňský kraj, kde byste též měla získat konkrétní
termíny a Částky.
Přesto si dovolím stručnou reakci:
1.

(

(

Pro bližší informace se prosím obraťte na plzeňský kraj - odbor dopravy. Městys tyto informace
nemá. Předpokládám, že úvaZujete všechny etapy rekonstrukce komunikace - l. - Ill.
2. výchozí situace neumožňovala zajistit bezpečnou a kvalitní dopravu, která podléhá současným
standardům. Komunikace byla již značně poškozena předchozími investicemi do inženýrských síti,
pokud uvažujeme pouze úsek v Klenčí. Komunikaci nebylo možné opravit v původních parametrech,
protože neodpovídala současným normovaným rozměrům komunikacIlL třídy.
3. Doplním zřejmé cíle: Oprava komunikace 11/189, zvýšení kvality dopravy po této komunikaci,
napojeni na německou SÍt' a dosažení požadované úrovně provozu, optimalizace podélného
vodorovného značeni, zvýšení bezpečnosti provozu,
4. Zodpoví PK
5. Zodpoví PK
6. Zodpoví PK
7. výsledky odpovídají bodu č. 3
8. Rekonstruovaná komunikace 11/189, nové dopravní značení, zvýšení kvality dopravy, zvýšeni
bezpečnosti dopravy
9. Zodpoví PK
10. zvýšení kvality dopravy
11. Určitě ano
Když se tento projekt realizoval, nebyl jsem ve funkci starosty, proto Vám poskytuji odpovědi spíše občana,
než starosty, který byl účastníkem řízeni, příp. přímo investora.

S pozdravem J. Bozděch.

From: urad.mestyse@ klenci.cz [mailto:urad.mestyse@klenci.cz]
Sent: Monday, April 10, 2017 7:55 AM
To: starosta@klenci.cz
subject: Fw: Žádost o poskytnut' 'nformac'

From:
Sent: Friday, April 07, 2017 8:38 PM
To: urad.aestyse@k|enci.cz
subject: žádost o poskytnuti informací

Dobrý den,

18.4.2017
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ráda bych Vás poprosila, z důvodu doplněni informací k bakalářské práci o projektu " Klenčí
pod Čerchovem - rekonstrukce silnice 11/189 ", o zodpovězení několika otázek
prostřednictvím elektronické korespondence nebo formou osobního rozhovoru. Popř. o
poskytnutí kontaktu na některou z kompetentních osob nebo o poskytnutí jakýchkoli jiných
informací o průběhu a výsledcích projektu.
V příloze zasílám otázky pro připadnou elektronickou korespondenci.

Předem děkuji za odpověď'.

S pozdravem a přáním hezkého dne

(

18.4.2017

