Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Studie k budoucnosti teplárny CTZ
Žádost o informace:
Dobrý den,
rád bych se dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dotázal ohledně slíbené studie
k budoucnosti teplárny CTZ, ve které je město minoritním vlastníkem. Specificky jde o studii zadanou VUT,
která měla být hotova na podzim roku 2020, měla by sloužit jako jeden z materiálu k rozhodnutí
budoucnosti a byla přislíbena alespoň k nahlédnutí. Konkrétně prosím o zodpovězení následujících otázek:
- Je prosím studie dokončena a nebyla pouze publikována?
- Jestliže ano, tímto bychom prosili o její kopii dle výše uvedeného zákona.
- Jestliže studie není vypracovaná, je prosím možné získat aktuální studii ve stavu, ve kterém je
momentálně vypracovaná, případně alespoň k nahlédnutí?
- Je prosím možné získat současný termín pro její dokončení?
- Nehledě na stav studie vzhledem k současnému stavu CTZ, je prosím zařazeno jednání o budoucnosti
CTZ do plánu zastupitelstva Uherského Hradiště a v případě pozitivní odpovědi, na které datum
prosím?
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 26.04.2021 Vám sděluji, že studie technologických variant
změny paliva v teplárně společnosti CTZ s.r.o., kterou zpracovává Ústav procesního inženýrství fakulty
strojního inženýrství VUT Brno (dále jen „studie“), bude formálně předána městu Uherské Hradiště na
mimořádném zasedání zastupitelstva, které je předběžně plánováno na konec měsíce května 2021.
V rámci tohoto zasedání bude studie prezentována členům zastupitelstva i veřejnosti. Samotné jednání o
doporučení preferované varianty bude pravděpodobně zařazeno do programu zasedání zastupitelstva dne
14.06.2021. Vzhledem k tomu, že studie představuje podkladový dokument pro budoucí rozhodnutí
zastupitelstva, není možné tento materiál zpřístupnit veřejnosti dříve, než bude předán a řádně
prezentován členům zastupitelstva. S obsahem studie bude mít veřejnost možnost se seznámit na
zmíněném mimořádném zasedání zastupitelstva a poté již bude možno poskytnout také kopii dokumentu.
Informace o datu konání zasedání zastupitelstva včetně programu bude zveřejněna na úřední desce a
webových stránkách města Uherské Hradiště.
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