Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov
Žádost o informace:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaši instituci zdvořile žádám
o poskytnutí následujících informací:
1. Předložení projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Před Branou" která byla ukončena v
roce 2019 včetně znění platného stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánu jak ke stavebnímu
povolení, tak k závěrečné před kolaudační prohlídkou, projektu skutečného provedení a rozpočtů
projektanta a cenových nabídek zhotovitele.
2. Žádám o poskytnutí podkladů, na základě kterých byl Městem Uherské Hradiště (dáte Jen investorem)
vybrán zhotovitel projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Na Návsi- Za Humny", včetně
výsledků výběrového řízení „Rekonstrukce komunikace Na Návsi- Za Humny" potvrzených výběrovou
komisí.
3. Žádám o poskytnutí zadání investora, kterým stanovil projektantovi požadavky na celkové řešení dané
lokality, z kterého vyplývá požadované směrové, výškové a kapacitní řešení dané lokality, na základě
kterého projektant PD zpracoval.
4. Žádám podklady z jednání místní komise a dotčených zodpovědných odborů, na základě kterých byla
tato PD odsouhlasena.
5. Dále žádám o předložení kompletní aktuální schválené projektové dokumentace „Rekonstrukce
komunikace Na Návsi- Za Humny", na základě které Město Uherské Hradiště žádá o vydání stavebního
povolení, jejích směrových a výškových poměrů a řešení návrhu křížení s komunikací Před Branou.
6. Žádám o předložení platného vyjádření všech dotčených organizací k této projektové dokumentaci.
7. Žádám o předložení harmonogramu, na základě kterého investor řeší posloupnost jednotlivých akcí s
SVak a.s. (výměna kanalizačního řádu a vodovodu) s plánovanou stavbou, případně jinými stavbami, na
základě kterého bude zřejmé, kdy si Investor opětovně převezme komunikace od stavby organizované
Svak a.s. do své zprávy, a v jakém bude stavu.
8. Požadují předložit aktuální položkový rozpočet projektanta s výkazem výměr.
Odpověď:
Vážená paní,
k jednotlivým požadavkům obsaženým ve Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 26.05.2021 Vám
sděluji následující:
1) Předložení projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Před Branou" která byla
ukončena v roce 2019 včetně znění platného stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů
jak ke stavebnímu povolení, tak k závěrečné před kolaudační prohlídkou, projektu skutečného
provedení a rozpočtů projektanta a cenových nabídek zhotovitele.
Všechny informace o průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, včetně smlouvy, projektové
dokumentace a výkazu výměr jsou veřejně dostupné na https://www.vhodneuverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-ulice-pred-branou-uh-hradiste-jarosov. Přílohou této odpovědi Vám
dále zasíláme příslušná stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, a dále
požadovaný rozpočet projektanta. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu smlouvy o dílo a je tedy
veřejně dostupná prostřednictvím výše uvedeného odkazu.
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2) Žádám o poskytnutí podkladů, na základě kterých byl Městem Uherské Hradiště (dále jen
investorem) vybrán zhotovitel projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace Na NávsiZa Humny", včetně výsledků výběrového řízení „Rekonstrukce komunikace Na Návsi- Za
Humny" potvrzených výběrovou komisí.
Základní informace o veřejné zakázce, smlouva o dílo a její dodatky č. 1 až 3 jsou veřejně přístupné na
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-ul-za-humny-jarosov. Dokumentaci
zadávacího řízení Vám zasíláme přílohou této odpovědi.
3) Žádám o poskytnutí zadání investora, kterým stanovil projektantovi požadavky na celkové
řešení dané lokality, z kterého vyplývá požadované směrové, výškové a kapacitní řešení dané
lokality, na základě kterého projektant PD zpracoval.
Ve vztahu k akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“ odkazuji na odpověď na dotaz č. 2 a přiložené
přílohy. K akci „Jarošov – odkanalizování ul. Před Branou“ Vám požadované dokumenty rovněž
zasíláme přílohou této odpovědi.
4) Žádám podklady z jednání místní komise a dotčených zodpovědných odborů, na základě
kterých byla tato PD odsouhlasena.
K tomuto požadavku je nutno uvést, že Místní komise Jarošov není orgánem, který odsouhlasuje
projektovou dokumentaci, proto nelze poskytnout požadovaný podklad z jednání. Veškeré zápisy
z jednání Místní komise Jarošov jsou veřejně dostupné na https://www.mesto-uh.cz/mistni-komisejarosov-zapisy. K projektové dokumentaci se vyjadřují dotčené odbory v rámci stavebního řízení a rovněž
neprovádí její odsouhlasení. Vzhledem k formulaci dotazu je nutno uvést, že požadovaný dokument
neexistuje.
5) Dále žádám o předložení kompletní aktuální schválené projektové dokumentace „Rekonstrukce
komunikace Na Návsi- Za Humny", na základě které Město Uherské Hradiště žádá o vydání
stavebního povolení, jejích směrových a výškových poměrů a řešení návrhu křížení s
komunikací Před Branou.
Projektová dokumentace k akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“ je v současné době ve fázi
rozpracovanosti (a to i na základě požadavků o úpravu v návaznosti na umístění křížku) a není
dokončena. Požadovaná kompletní schválená projektová dokumentace tedy k dnešnímu dni neexistuje
a není možno ji poskytnout.
6) Žádám o předložení platného vyjádření všech dotčených organizací k této projektové
dokumentaci.
Viz odpověď na dotaz č. 5 - projektová dokumentace k akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“ není
dokončena.
7) Žádám o předložení harmonogramu, na základě kterého investor řeší posloupnost jednotlivých
akcí s SVak a.s. (výměna kanalizačního řádu a vodovodu) s plánovanou stavbou, případně
jinými stavbami, na základě kterého bude zřejmé, kdy si Investor opětovně převezme
komunikace od stavby organizované Svak a.s. do své zprávy, a v jakém bude stavu.
Kanalizace vybudovaná v rámci akce „Jarošov – odkanalizování ul. Před Branou“ byla dokončena
v roce 2019 a na základě kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 175/8/ZM/2019 ze dne
16.12.2019 převedena do vlastnictví společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Předmětné
usnesení zastupitelstva je veřejně dostupné na https://www.mesto-uh.cz/2019. Vodovod v dané ulici
město Uherské Hradiště nevlastní. Žádný univerzálně použitelný harmonogram řešící posloupnost akcí
se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. k dispozici nemáme, případná majetkoprávní
vypořádání se vždy řeší dle individuálních okolností dané akce. V souvislosti s akcí „Jarošov –
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odkanalizování ul. Před Branou“ Vám zasíláme v rámci odpovědi na dotaz č. 1 také vyjádření
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
8) Požaduji předložit aktuální položkový rozpočet projektanta s výkazem výměr.
Položkový rozpočet k akci „Rekonstrukce ul. Za Humny, Jarošov“ k dnešnímu dni není k dispozici,
neboť není dokončena projektová dokumentace.
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