VĚC:
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění ve věci zajištění autobusové dopravy pro obyvatele obce,
konkrétně pak části obce Budkov

Vážení,

vzhledem k tomu, že i přes jiné předchozí dotazy nemáme stále informace o zajištění autobusové
dopravy pro část obce „BUDKOV“ dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., a to:

1/ Zda je pro část obce Struhařov, konkrétně pak část „Budkov“ (dále jen „Budkov“) zajištěna pravidelná
autobusová doprava v ranních a odpoledních hodinách pro řádnou dopravu dětí do školních zařízení a
dopravní obslužnost Budkova
2/ Jaké kroky byly v posledních dvou letech učiněny k tomu, aby byla tato doprava zajištěna tj. zda, kam
a kdy byly podány příslušné žádosti a jaký byl jejich výsledek (případně si dovoluji požádat o naskenování
těchto dokumentů) a zda tento podnět, který je obci znám projednalo zastupitelstvo obce.
3/ Zda jsou stávající zastávky autobusu v Budkově provozuschopné, může na nich zastavovat autobus a
zda jsou zkolaudované a pokud ne, z jakého důvodu.
4/ Na koho je nutné se pro zajištění této dopravy obrátit, zejména pak s ohledem na vyřešení věci, jelikož
v jiných částech obce je pro obyvatele doprava zajištěna. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že v naší
části obce není vybudován chodník k železniční zastávce a je téměř nemožné se bezpečně dostat po
frekventované silnici k jedinému možnému dopravnímu spojení do okolních obcí. Školou povinné děti je
pak zcela vyloučené nechat jít po této komunikaci bezpečně samotné.

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

k Vaší žádosti ze dne 13. 6. 2019 ve věci zajištění autobusové dopravy pro obyvatele obce,
konkrétně pak části obce Budkov, Vám sdělujeme následující.
ad 1) Pro místní část Budkov není prozatím zajištěna pravidelná autobusová doprava.
ad 2) V posledních dvou letech nebylo možné požádat o zajištění pravidelné autobusové
dopravy z důvodu nedokončené kolaudace autobusových zastávek v místní části Budkov.
ad 3) Nové autobusové zastávky v místní části Budkov jsou stavebně dokončené, avšak dosud
neproběhla jejich kolaudace z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů s jedním
z vlastníků pozemků, na nichž se stavba nachází. Do doby nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí není možné pro autobusové zastávky v místní části Budkov zajistit pravidelnou
autobusovou linku. Obec Struhařov s vlastníkem předmětného pozemku dlouhodobě jedná a
zaslala mu kupní smlouvu včetně geometrického plánu k podpisu, ale bohužel smlouva nebyla
i přes urgence dosud obci vrácena podepsaná.
ad 4) Po dokončení kolaudace autobusových zastávek v Budkově může obec Struhařov požádat
Středočeský kraj o zařazení zastávek do integrovaného systému zastávek a zřízení autobusové
linky a zajistit v této místní části pravidelnou autobusovou dopravu.

S pozdravem

Ing. Libor Matoušek
starosta obce

