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Žádost o informace ze dne 17.01.2022 
  
 

Dne 17.01.2022 statutární město Ostrava (dále jen „město“) obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informace dle 

ust. § 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

jíž požadujete poskytnutí těchto informací ke stavbě „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. 

Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě Hrabové“: 

1. Zaslání dokumentace pro provedení stavby. 

2. Zda-li bude dodržen termín začátku realizace (SMO stanovilo termín realizace stavby v roce 2022), kdy 

se začne a kdy se skončí?  

3. Pokud nebude dodržen termín realizace stavby (zahájení nebo dokončení) v roce 2022, proč ne? 

4. Kolik má stavba stát a kdo bude investorem? 

 

V souladu se zákonem a vnitřní směrnicí č. 2/2014, upravující postup při poskytování informací   

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„směrnice“) Vám poskytujeme tyto informace: 

1. V příloze Vám poskytujeme v elektronické podobě dokumentaci pro provedení stavby „Propojovací větev 

mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě Hrabové“. 

2. V roce 2022 SMO nepřipravuje realizaci uvedené stavby. 

3. SMO zahrnulo realizaci výše uvedené stavby na rok 2023. Předpoklad zahájení i dokončení stavby   

je v roce 2023. Termín zahájení stavebních prací bude znám po vysoutěžení zhotovitele stavby. 

4. Investorem stavby je SMO . Předpokládané náklady na realizaci včetně technického a autorského dozoru 

činí 4,8 mil. Kč vč. DPH. Skutečná cena nákladů stavby bude známa po realizaci veřejných zakázek  

na zhotovitele, technický dozor investora a BOZP.  

  

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Šrámek 

vedoucí odboru 

 

 
Přílohy:  DPS stavby „Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MOK u Makra v Ostravě 

Hrabové“ 

   

   
 Ing. Radomír Orkáč  
   
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/048809/22/OI/Ves 

Sp. zn.: S-SMO/034203/22/OI/2 
  
Vyřizuje: Gabriela Veselá 

Telefon: +420 599 443 277 

  

E-mail: gvesela@ostrava.cz 

  

Datum: 26.01.2022 
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