Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního plánu, jako věcně a místně příslušný
úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití
§ 154 a § 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne
30.1.2017
žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů, ve vztahu k již provedené zakázce malého rozsahu s názvem „Územní studie proveditelnosti
průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská“ (dále ÚS - PZ Vávrovice)
realizovaná na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2016 zhotovitelem společností Technoprojekt a.s.
Ostrava, a sice dotaz :
-

poskytnutí kopie samotné zhotovené studie v rozsahu čl. III smlouvy o dílo (body 1-12 čl. III
smlouvy o dílo), včetně vyjádření dotčených organizací k dopravnímu řešení navrhovaného
studii, a to Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policie ČR a to v elektronické podobě do datové
schránky nebo na e-mailovou adresu žadatele

Odpověď:
- poskytujeme Vám kopii ÚS - PZ Vávrovice přes elektronické úložiště - úschovnu dle obsahu
bodů 1-12 čl. III smlouvy o dílo včetně vyjádření dotčených organizací k dopravnímu řešení. Názor na
celkové dopravní řešení PZ Vávrovice Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR) je obsahem
záznamu z kontrolního setkání projektu č. 4 (Návrhová část – zápisy z výrobních výborů ze dne 20. 9.
2016 za účasti ŘSD ČR), dále ze společného jednání Dopravní komise ze dne 11. 10. 2016 na ŘSD
Ostrava za účasti ŘSD ČR, Policie ČR, odboru dopravy MsK dle obsahu bodu 4, kde k navrženému
dopravnímu řešení nebylo zásadních připomínek,
- materiály „Územní studie proveditelnosti průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská,
Bruntálská“ mají celkovou velikost asi 125 MB a jsou ke stažení po dobu jednoho měsíce na odkazu
http://gofile.me/1R6hx/2DSIM7SU
ke stažení je třeba zadat heslo:
dále Vám sdělujeme, že „stavební zákon“ nevyžaduje (ale ani nevylučuje) konzultace územní
studie s dotčenými orgány, orgány samosprávy, s vlastníky pozemků, případně s veřejností.
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Magistrát města Opavy

