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Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Tímto v souladu s ust. § 14 zák. Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen ,,lnfZ"),

žádám

l) o informaci, jakým způsobem Obec Všenory postupuje v otázce zachováni
"nádraží Všenory" v souladu s 21. zasedáním zastupitelstva z března 2018,
kdy přijala pěti hlasy požadavek na zachování stávajÍcÍch historických budov
nádraží. Konkrétně jak se Obec snaží zajistit využiti prostor, které zde SŽDC
obci nabIzI (není mi známo, konkrétně o jaké prostory se jedná ani jejich
velikost), jakým způsobem obec podporuje inicativu Zastávky černošice
všenory srbsko, kdo za touto iniciativou stoji a zda Obec Všenory nebo jiný
subjekt mají doložen minimálně sociologický průzkum u obyvatel Všenor
ohledně zachováni zastávky a jejího využití nebo zda Obec Všeory již vede
jednánís případným nájemcem nádražních prostor a to ve lhůtě do15 dnů (§
14 odst. 5 písm. d) lnfZ) prostřednictvím mailové adresy.
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Obecní úřad Všenory
U Silnice 151, 252 31 Všenory, okres Praha-západ
Tel. 257711010; email: obec@vsenory.cz

Vážená pani

252 31 Všenory

č.j.: 997/2018

Všenory, 6.9.2018

Y'

Věc: Odpověď' na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní,

k Vaši výše uvedené žádosti sdělujeme:
I)

OZ se rozhodlo podporovat tuto sdruženou iniciativu zejména z toho důvodu, že si nedokáže
představit namísto současných budov alternativu strohých neosobních plastových přístřešků
ve stylu běžných autobusových zastávek, kterou poslední projekty ,,Optimalizace trati PrahaBeroun nabIzejI. Navíc čekáni na zpožděné vlaky v uzavřené budově je v případě nepříznivého

2)

počasí mnohem příjemnějšÍ a kulturnějšI.
MIstní iniciativu zastupuje a spolupracuje přitom se zástupci města Černošice mÍstnÍ občan

pan Marek Kotásek.
3) sociologický průzkum v obci Všenory za tímto účelem proveden nebyl.
4) Vzhledem k tomu, že dosud nebylo projekčně zpracováno vnitřní uspořádáni budovy a tím
konkrétněji stanoveno její možné da|šÍvyužití, obec potencioná|niho nájemce nehledá. Toto
případné hledání se však jeví ivzhledem k postupu prací na realizaci samotného projektu
,,Optimalizace" v současné době jako poněkud předčasné.

S pozdravem a přáním příjemného víkendu

,

Ing. Zdeněk Seidler

starosta

