Žádost o podání informace
Údaje o žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Jméno / Název firmy: Antonín
Příjmení: Hostina
Titul: Mgr.
Datum narození / IČ: xxxxxxxxxxx
Ulice a č.p.: xxxxxxxxxxx
Město: Lanžhot
PSČ: 691 51
Telefon: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
Předmět žádosti:

Rekonstrukce chodníku na ul. Kostická a Komeského v Lanžhotě

Obsah žádosti – zodpovězení níže uvedených otázek:
1.
Jaké finanční náklady byly vynaloženy na vybudování (rekonstrukci) chodníku na ulici
Kostická, včetně ceny projektu a obchodního jména firmy, která stavbu prováděla?
2.
Jaké finanční náklady byly vynaloženy na vybudování (rekonstrukci) chodníků na ulici
Komenského, včetně ceny projektu a obchodního jména firmy, která stavbu prováděla?
3. Proč nebylo řešeno snížení obrubníku chodníku v místě, kde je vyznačen přechod pro chodce
přes vozovku na ulici Kostická, v místě ordinace dětské lékařky MUDr. Kuželové a lékárny
(viz příloha)?
Maminky s kočárky mají problém s najetím na 20-ti centimetrový obrubník. Stejný problém
mají i přestárlí občané a občané se sníženou pohyblivostí.
Při rekonstrukci chodníku na ulici Kostická a Komenského jsou vybudovány chodníky, které
jsou k chůzi nevhodné, ne-li nebezpečné. Bude nové vedení města tento problém řešit?
Stručná odpověď:
Chodník Kostická : muzeum – ulička u lékárny 618 827 Kč. vč. DPH
u lékárny – 209 230 Kč. vč. DPH
prodejna – trafostanice 373 856 Kč. vč. DPH
Práce prováděla firma SUS Břeclav. Při plánované rekonstrukci komunikace Lanžhot kostel –
Kostice
bude přibližně v místě nynějšího přechodu vybudován vyvýšený přechod, který bude sloužit i
jako zpomalovací retardér. Z tohoto důvodu nebyly v místě nynějšího přechodu obrubníky
sníženy.
Chodník Komenského: od býv. kina – 439 448 Kč. vč. DPH
od Kaca baru – 653 217 Kč. vč. DPH

Práce prováděla firma Stavba a údržba silnic s.r.o. Z důvodu nevhodného terénu byly
chodníky provedeny takovým způsobem, který určitě není nebezpečný. Tímto způsobem jsou
prováděny chodníky i v okolních obcích. Nepovažuji tyto chodníky za problém.
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