Městys Chodová Planá obdržel dne 14.03. 2018 pod č.j. 483 /18/CHP od J.J. Chodová
Planá žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí informace v rozsahu:
vzhledem k událostem posledních dnů, kdy 25. 2. 2018 došlo k vážné dopravní nehodě
v areálu ZŠ v Chodové Plané, která jenom shodou okolností neskončila tragicky a následně
dne 9. 3. 2018 došlo k obdobné, byť ne tak závažné dopravní nehodě, žádám o poskytnutí
následujících informací:
1) jaká bezpečnostní opatření byla přijata v souvislosti s uvedenými dopravními nehodami
ze strany zřizovatele, tj. městyse Chodová Planá nebo ZŠ a MŠ Chodová Planá, příspěvkové
organizace, vč. data realizace
2) jaká bezpečnostní opatření jsou chystána v souvislosti s uvedenými dopravními nehodami
ze strany zřizovatele, tj. městyse Chodová Planá nebo ZŠ a MŠ Chodová Planá, příspěvkové
organizace, vč. data realizace
3) jaký je časový harmonogram plánované rekonstrukce křižovatky a okolních chodníků u
budovy ZŠ v Chodové Plané co musí být ještě učiněno k úspěšnému započetí stavby ze strany
městyse Chodová Planá, Plzeňského Kraje a Ministerstva dopravy, resp. Řiditelství silnic a
dálnic
4) v jakém stádiu realizace je výstavba obchvatu městyse Chodová Planá, co bylo doposud
učiněno k realizaci výstavby, co musí být ještě učiněno k úspěšnému započetí stavby
obchvatu ze strany městyse Chodová Planá, Plzeňského Kraje a Ministerstva dopravy, resp.
Řiditelství silnic a dálnic

Dne 23.03. 2018
bylo žadateli sděleno:
1.Před školu byly postaveny betonové bloky ( dnes 23.3.2018 )
2. Bude vybudován betonový nebo kamenný plot – v letošním roce . V dalších letech přestěhování
školy do školského areálu v parku.
3.Před školou bude v tomto roce vybudován ostrůvek pro přecházení a chodníky budou opraveny a
vyvýšeny na vozovku . Vše bude hotovo během listopadu 2018.
4. Obchvat je před veřejným projednáním dokumentace a hodnocení vlivů na životní prostředí. Ze
strany městyse je vše splněno . Za ostatní zmiňované instituce nemohu mluvit , musíte dotazy
směřovat přímo jim.

