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Vážený pan

Vážený pane inženýre,

dne 17. 4. 2019 jste prostřednictvím datové schránky zaslal žádost o informace 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 sdělení informace Jak pokračuje příprava a následná realizace 
investiční akce „Parkovací stání ulice Vítězná“. Žádám Vás o předložení časového harmonogramu 

přípravy stavby v roce 2019 a následné realizace včetně předpokládaných výdajů v tis. Kč.“

K výše uvedeným dotazům sděluji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona

č. 106/1999 Sb. následující informace:

Projektová dokumentace na akci Parkovací stání ulice Vítězná k územnímu a stavebnímu řízení 
včetně inženýrské činnosti byla objednána 11. 1. 2018 s termínem dokončení 30. 6. 2018. 

Projektant termín vyhotovení projektu dodržel. Bylo plánováno, že realizace bude zahájena v roce 

2018.

Bohužel pří územním projednání stanoveného technického řešení k předloženému návrhu projektu 

předložila společnost ČEZ a s., CETIN a GridServices s.r.o. své zamítavé stanovisko k 

projekčnímu návrhu řešení parkovacích stání, protože umístěním navrhovaných parkovacích stání 

dojde k narušení ochranného pásma jejich zařízení. Umístění navržených parkovacích stání tito 

provozovatelé umožní za předpokladu provedení přeložek (vymístění nebo nový rozvod v hlubší 

niveletě) stávajícího vedení pod navrženými parkovacími stáními.

Město požádalo výše uvedené společnosti o návrh smlouvy na přeložky tak, aby bylo vydáno 

souhlasné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a příprava projektu a následně realizace 
mohla pokračovat.
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V říjnu 2018 přišel návrh smlouvy od společnosti ČEZ a.s. na projekt a realizaci jejich přeložky za 

cenu 485 000,- Kč, který rada města schválila. Ze strany ČEZ a. s. byly zahájeny projekční práce.

V dubnu 2019 přišel návrh smlouvy od společnosti CETIN s cenou 184 452,- Kč a GridServices s. 

r. o. s cenou 2.672.394,- Kč, které byly obratem předloženy radě města k projednání.

Celkově se v rámci vybudování 42 nových parkovacích míst jedná se o vyvolanou investici s 

vysokými náklady dle předložených smluv o přeložkách s uvedenými společnostmi celkem 3 341 

846,- Kč. Rada města na svém zasedání dne 29. 04. 2019 svým usnesením č. 351/16 a č. 352/16 

neschválila návrh smlouvy na přeložku se společností CETIN a GridServices s. r. o. a uložila 

zajistit změnu projekčního návrhu řešení nebo jednání s uvedenými společnostmi o jiném řešení 

tak, aby byly minimalizovány vyvolané investice.

Co se týče předpokládaných výdajů, byla v rozpočtu na tento rok na uvedenou akci alokována 

částka 1 500 tis. Kč, která měla pokrýt smluvní požadavky správců sítí na jejich přeložky. 

Nepředpokládali jsme tak velké vyvolané náklady. Po vydání stavebního povolení, které se díky 

vyvolaným projektům na přeložky inženýrských sítí výrazně zdrží, měl být zbytek těchto prostředků 

využitý na realizaci stavby. Cena vlastní realizace je dle stávající projektové dokumentace 3 434 

tisíc Kč. Dokončení realizace stavby bylo plánováno v roce 2020.

Pokud jde o Váš požadavek na předložení časového harmonogramu přípravy stavby v roce 2019 a 

následné realizace včetně předpokládaných výdajů v tis. Kč konstatuji, že původní časový 

harmonogram popsaný v úvodu tohoto sdělení, nemohl být z výše uvedených důvodů dodržen a 

ze stejných důvodů nebyl ani pevně stanoven časový harmonogram přípravy stavby pro rok 2019.

S pozdravem

Ing. Dita Vávrová 

vedoucí odboru investic


