KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
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JUDr. Mrázková
56 4602 228

V Jihlavě dne
12. ledna 2011

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 27. 12. 2010, doručené dne 30. 12. 2010 o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zasíláme Vámi požadované písemnosti
týkající se stavby „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“:
- protokol ze dne 19. 4. 2010
- kopii korespondence s p. Šrámkem o ukončení svádění vody ze střechy
Dále Vám sdělujeme následující informace:
- po převzetí stavby zajišťuje její údržbu Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16,
586 01 Jihlava, pracoviště Pelhřimov, Myslotínská 1887, 396 01 Pelhřimov,
- stavba „III/1296 Kuňovka – havárie silničního tělesa“ byla prováděna dle projektové dokumentace
ověřené ve stavebním řízení. Po realizaci byla předmětná stavba na základě „Zápisu o odevzdání
a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí“ objednatelem, tj. krajem Vysočina,
převzata. Celá stavba bude předmětem kolaudačního řízení a její posouzení zda je provedena
v souladu s projektovou dokumentací bude řešeno příslušným stavebním úřadem,
- dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon je podmínkou k vydání kolaudačního souhlasu,
v případě stavby na cizím pozemku, uzavření smlouvy mezi investorem stavby a vlastníkem
pozemku. Touto smlouvou může být smlouva o zřízení věcného břemene, jejíž existenci
předpokládala smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená dne 20. a 21. 6.
2005 mezi Vámi a krajem Vysočina. K uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene je nutný
geometrický plán na zaměření věcného břemene, o jehož vyhotovení jsme požádali v květnu
2010. Vzhledem ke komplikacím nebyl GP dosud dodán.
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