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Sdělení -  poskytnutí informace

Dne 2.12.2020 jste na podatelnu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále také „povinný 

subjekt") osobně doručil žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), v níž požadujete:

„1. Byl dohodnut „pilotní projekt MěÚ“ o spoluúčasti SVJ na opravě chodníků na pozemku MěÚ na 

dvoře p.č. 1005-8?

2. V publikované informaci MěÚ „Pořadí opravy komunikací v majetku města Rožnov pod 

Radhoštěm“ je na 12 řádku uvedená položka Rekonstrukce chodníku Partyzánská 1005-1008. 

Myslí se zde uvedenou částkou 420 tisíc Kč úhrada všech úprav provedených na dvoře na 

pozemku města, nebo se bude SVJ ještě podílet na úhradě? Nebo se tato položka týká úplně 

jiných prací?

3. Schválené zastupitelstvem zrušení parkování vozidel na ulici Partyzánská před č.p.1008 

(č. 1331/65/RM/25/09/2020) byla už určena cena prací a SVJ se bude podílet na těchto úpravách?“

(dále jen „Žádost").

Povinný subjekt posoudil v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost a 

k jednotlivým bodům poskytuje tyto informace:

K bodu 1. Žádosti:
Rekonstrukce chodníků již proběhla a náklady na opravu hradí v plném rozsahu město Rožnov 

pod Radhoštěm. O „pilotním projektu MěÚ" jež by měl zahrnovat spoluúčast SVJ na opravě 

chodníků, nemáme informaci.
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K bodu 2. Žádosti:
Částka 420 tisíc Kč uvedená u položky „Rekonstrukce chodníků Partyzánská 1005-1008" byla 

určena výhradně na opravu chodníků, žádné jiné opravy v této ceně zahrnuty nebyly. Jednalo se o 

odhad, výsledná cena byla nižší. SVJ se nijak nebude podílet na úhradě těchto, již realizovaných 

oprav.

K bodu 3. Žádosti
Ceny prací jsou určeny kvalifikovaným odhadem. Není plánováno, že by se na nákladech 

podílelo SVJ. Rada města schválila k této záležitosti na svém zasedání dne 25.09.2020 usnesení 

v tomto znění:

„Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala návrhy úprav části ulice Partyzánská u 

Náměstí Míru a schvaluje variantu č. 1 návrhu řešení dle důvodové zprávy a předložených příloh 

a ukládá finančnímu odboru zařadit tuto akci do rozpočtu města ke schválení zastupitelstvem a 

zajistit její realizaci. “

V důvodové zprávě je  uvedeno (cituji):

„Varianta 1 -  bez stromů

Při zpracovávání návrhu však bylo očekávatelně zjištěno, že v řešené ploše se nachází mnohé 

inženýrské sítě a při respektování jejich ochranných pásem existuje jediné místo, kde se dá strom 

vysadit: asi 1,3 m úzký a 3,4 m dlouhý pásek. Takto úzký prostor je však vhodný spíše pro keř, 

nežli pro strom. Revitalizovaný prostor je tedy z velké části vyhrazen pro parkovací stání, celkem 

sedmi místům. Ani zde není vyloučeno, že vlastník kabelového vedení (Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s.) nebude vyžadovat přeložku.

Orientační cena realizace (bez přeložky): 540 000 Kč

Orientační cena realizace (v případě nutné přeložky): 720 000 Kč“.

S pozdravem

Ing. Michaela Hanzl 

vedoucí odboru správy majetku


