
~)PE ELE<TRON1CKH 

Dobrý den=

v souladu sinfdrmačním zákonem vás žádám o poskytnuti informací.

"Propojovací větev mezi rampou ze sil. 1/66 a ul. Paskovskou na MOK uMakra 
v Ostravě-H ra b ové" 

Odpověď prosím zašlete prostřednictvím rnailu. 

Děkuji, 

1. Zašlete mi prosím dokumentaci pro provedení stavby. 

2. Bude dodržen termín začátku realizace ("SMO stanovilo termín realizace 
stavby v roce 20322"), kdy se začne a kdy se skončí? 
3. Pokud nebude dodržen termín realizace stavby (zahájení nebo dokončení) v 
roce 2022, proč ne? 
4. Kolik má stavu stát a kdo bude investorem? 

Děkuji, 

Forwarded message  
Od: Statutární město Ostrava <posta@ostrava. cz> 
Date: st 23. 6. 2021 v9:35 ► 
Subject: Propojovací větev mezi rampou ze sil. 1156 a ul. Paskovskou na MOK 
u Makra v Ostravě-Hrabově 
To: 

Statutární město Ostrava 
Magistrát města Ostravy 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

T +420 509 444 444 
F +420 599 442 386 

M posts@os#rava.cz 
Vll www:crsfrava.cz 

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrně informace á je určena 
výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že 
jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte 
zprávu, včetně přiložených příloh z vašeho počítače. Pokud nejste 
zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo 
zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh. 
Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh 
nezavazuje jejĺho odesilatele k uzavření ústní či písemně smlouvy, není-li 

v textu e-maifové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje 

právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud 

nebudou získány potřebně interní souhlasy a schváleni v rámci příslušných 

orgánů statutárního města Ostravy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl 

beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami 

schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sděleni, 

která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu 

adresátovi nárok na náhradu Škody podle 1729 zákona Č. 80/2012 sb., 



občanského zák8hiku, sni žádný jiný ňárok vůči její hiu odesílateli. 

~Y 



Magistrát. města Ostravy 
Odbór Investiční 

Vaše značka: 
Ze. dne: 
Č.

.~ . ~.. 
Sp. xn... 

Vyřizuje; 
Telefon: 

mall: 

Datum: 

. Ľ
SN/I{ /048809/22/Oi/
S..$MO1o34203/22/0I/2 

26: Q i .2022 

ŽádoSt o..inforrnace ze dne 1 7.01 .2Q22 

Dne 17:01.2022 statutární myto Ost ava &!ále jen „p sto«) obdrželo Vaši ádosť o poskytnútí inforrriace dle 
ust, 14 odst. 1 zákona ě. 106/l 999 Sb,, o svobodném: při stupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, 

jíž požadujete poskytnutí těchto informací :.ke stavb „Propojovací větev mezi rampou ze: sil, i/56 a ul. 

.Páskovskou na MOK u Makra. v Ostravě Krabové" 
1. Zasláni dokuméntace pro :pi'ovědení stavby: 
2. Zda-li bude dodržen .teřmíň začátku realizace (SMO stanovilo termín realizace .stavby "roce 2022); kdy 

se začne a kdy'se skončí? 
3. Pokud ňebude.dodržen termín realizace stavby (zahájeni nebo dokončení) v roce.2022, práč ně.? 
4. Kolik má stavba sát a kdo .bude :investorem? 

V souladu. se: zákónem a :vnitřní směrnicí č 2/2014, upravující postup při. poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., d svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen 

„směrnice") Vám poskytujeme tyto .informace: 
1. V příloze Vám poskytujeme v elektronické podobě dókumonťaói pro provedení stavby „Propojovací větev 

mezi rampou io.siL I/56 a ul. Páskovskou na.MOK u.Makra v Qs&avě.Hrabové". 
2. V toče 2022 SMO nepřipravuje realizaci uvedené stavby. 

3, SMO zahrnulo realizaci výše uvedené . stavby na: rok 2023. Předpoklad zahájeni . i. dokončení stavby 

je v roce 2023. Termín zahájení stavebních prací bude znám po vysoutěžeru .zhotovitele stavby. 
4. lny storem stavby je SMO : Předpokládané náklady na realizaci včetně technického a autorského dožoru 

Činí 4,8' mil. Kč vč. DPH, Skutečná cena nákladu stavby bude známa po realizaci veřejných zakázek 

na..hotovitěle, technický dozor investora a 8OZP. 

:S p;ozdraveici 

Přílóhy: .DPS stavbý „Propojovací větev mezi rampou ze sil. 7/56 a ul. Paskovskou na N OK u Makra v Ostravě 

Hrobové" 

Proke~ovo.riám. 8, 72930 Ostrava 
1/ www.ostrava.cz 

posta@osťřave.čz 
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