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Žadatel požadoval ve své žádosti doručené dne 02.03.2020 o doplnění informací, 
týkajících se jeho dříve podaných a vyřízených žádostí, a to: 
 
Poskytnutí podkladů ke „Sdělení k žádosti o zajištění nápravy při řešení vzniklé škody na 
soukromém a obecním majetku při provádění stavby: Silnice III/49010: Tučapy, mostní 
objekt, která je investována Zlínským krajem:  
 
 a. poskytnutí dokumentace z místního šetření  

 b. kopie komunikace se stavebníkem – xxxxxxxxxxx 

 c. kompetentní osoby na obou stranách, které šetření prováděly  

 d. případně další dokumentace vztahující se k této žádosti  
  

Odpověď na žádost ve věci stavby „Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt“ 

 

a) K požadavku na „poskytnutí dokumentace z místního šetření“:  
Z Vaší strany nebylo upřesněno, o jaké místní šetření se jedná. Z předchozí 
korespondence předpokládáme, že máte na mysli místní šetření provedené dne 
22.10.2019 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě Vašeho podnětu. K uvedenému místnímu 
šetření máme k dispozici pouze dokument vyhotovený citovaným úřadem dne 30.10.2019 
a označený jako „Sdělení k žádosti o společném postupu při dosažení nápravy při řešení 
dokončení stavby mostu v Tučapech“ (dále jen „Sdělení“), jehož kopii Vám zasíláme. 
Zástupci Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, nebyli k danému 
místnímu šetření přizvání a o konání jiného (dalšího) místního šetření nemáme informace.  

b) K požadavku na poskytnutí „kopie komunikace se stavebníkem – xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Specifikujte, o jakou konkrétní komunikaci se má jednat a jaké informace tedy požadujte. 

c) K požadavku na informace, jaké „kompetentní osoby na obou stranách“ šetření prováděly:  
Vzhledem k tomu, že místního šetření uvedeného v bodu a) výše se nezúčastnil žádný 
zástupce Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, můžeme Vás pouze 
odkázat na obsah přiloženého Sdělení, neboť informace o konkrétních osobách nemáme. 

d) K požadavku na případnou „další dokumentace vztahující se k této žádosti“:  
Není zřejmé, jaká konkrétní dokumentace je požadována, specifikujte tedy, jakou další 
dokumentaci požadujete. 

 

Ve Zlíně dne 09.03.2020 

  

  

  

  

  
 


