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Vážený pane Meixnere, 

adresoval jste v zastoupení petičního výboru starostovi města  petici podle zákona o právu petičním s požadavky 

na nápravu nevyhovující infrastruktury  v ulici Karla Čapka, Řevnice.  Petice byla přijata  podatelnou městského 

úřadu dne 11.6. 2018. 

Dále proběhlo osobní setkání Vás jako zástupce petičního výboru se starostou města dne 20.6.2018, kde  byla  

projednána problematika obsažená v petici.   

Rada města se podle podle odst. 3  § 5 zákona 85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním)   peticí zabývala na svém 

jednání dne  9.7. 2018, petici   posoudila a shodla se na stanovisku k obsahu petice a na způsobu jejího vyřízení. 

Na petici bude odpovězeno  tomu kdo petici podal, tedy zástupci petičního výboru p. Robertu Meixnerovi. 

Stanovisko k obsahu  petice    

Rada města se seznámila s problematikou obsaženou v petici a konstatuje, že  

- popsaný stav ulice a její technické infrastruktury je způsoben dlouhodobým neřešením této problematiky 

a týká se bohužel  většího počtu ulic ve městě 

- je rozpracovaný  seznam  takto zanedbaných ulic včetně odhadu nákladů, jak na jejich opravu, tak na 

opravu infrastruktury včetně časového návrhu na jejich  postupnou obnovu, celková částka na obnovu 

bohužel několikrát přesahuje možnosti rozpočtu města, seznam bude uveřejněn  během září  t.r.  

- navržené priority pro  pořadí postupné opravy ulic  jsou tyto  :  ulice jejichž  oprava nebo oprava 

infrastruktury v nich  bude vynucena součinností s plánovanou opravou krajských komunikací (např. velká 

plánovaná oprava II/115 či  příprava opravy ulice Mníšecké),  ulice  s nezpevněným povrchem spádné 

(často poškozované přívalovými dešti, větší opotřebení a vynucené častější opravy), ulice s nezpevněným  

povrchem a více frekventované  (větší opotřebení a vynucené častější opravy), ulice s nezpevněným 

povrchem a vyřešenou  technickou infrastrukturou,  ulice ostatní s nezpevněným  povrchem a ostatní 

ulice s poškozeným povrchem 

- město nemělo v zásobníku potřebné projekty na opravy komunikací a proto   postupně zadává projektové 

dokumentace  na opravy ulic včetně technické infrastruktury zejména řešení odvodnění (v současné době 

město poptává  například projekty na několik spádných ulic)   

Robert Meixner 

K.Čapka 556 

252 30 Řevnice 

Petice požadavek na nápravu nevyhovující infrastruktury v ulic K.Čapka, Řevnice  

 

 

 

 



- do návrhu rozpočtu pro rok 2019 bude navržena  částka na zpracování dalších projektových  dokumentací  

na opravy ulic včetně technické infrastruktury zejména řešení odvodnění a jednou z nich bude i ulice 

K.Čapka 

- rozpracovaná projektová dokumentace bude konzultována  s občany v místě, peticí požadovaná technická 

řešení budou projektantům předána jako podkladový materiál 

- časový plán na vlastní realizaci  oprav včetně technické infrastruktury bude záviset na finančních 

možnostech  rozpočtu města 

         

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Smrčka  

         starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 


