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Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih 
Úřad městského obvodu Ostrava-JIh 
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka ,

* \

Žádost Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih o poskytnutí informace podle zákona £. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím

Dobrý den

Sportovní areál CDU Sport na ul. Charvátská {dále jen "areál") prochází rekonstrukcí. Původní termín otevření 
po rekonstrukci byl říjen-listopad 2018, potom leden 2019 a dneska je to březen 2019 {viz Příloha 1).

V souvislosti s odsouváním termínu otevření areálu po rekonstrukci žádám za využití zákona výše o následující 
informace:

1. Jaké jsou důvody odsouvání termínu otevření areálu po rekonstrukci? Odpověď by kromě důvodů měla 
obsahovat taky přiměřené množství detailů ke každému z nich.

2. Byly v průběhu doby navýšeny náklady na rekonstrukci?
a. Pokud ne

i. Jaké jsou očekávané náklady na rekonstrukci?
b. Pokud ano

i. Jaké byly původně očekávané náklady na rekonstrukci?
ii. O jaké částky se náklady v průběhu doby navyšovaly?
lii. Žádám o poskytnutí materiálů, které demonstrují nutnost náklady navýšit {vyjádření 

statika, fotky,...).
3. Provádí ÚMOb Ostrava-Jih průběžné kontroly areálu během rekonstrukce?

a. Pokud ano, jak často a co je obsahem kontrol?
4. Je po ukončení rekonstrukce plánována nějaká akce, během které bude veřejnost informována o otevření 

areálu, např. marketingová kampaň v médiích?
a. Pokud ano, co bude obsahem této akce?

5. Žádám o zaslání kopie smlouvy (a všech dodatků ke smluvě pokud existuji"), na základě které rekonstrukce 
areálu probíhá. Mohlo by se jednat např. o smlouvu o dílo apod..

Pokud bude poskytnutí informací odmítnuto, tak žádám o uvedení právní normy a její části, na základě které 
k odmítnutí došlo a o poskytnutí aspoň částečných Informací.

Informace o žadateli o informace:

V Ostravě dne 5,1.2019 
Odesláno datovou schránkou
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Datum: 17.01.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane

dokumenty k veřejné zakázce VZ 116.17 „Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. 
Charvátská 10, Ostrava - Výškovice“ naleznete na veřejně přístupném webu obvodu Ostrava - 
Jih, odkaz https://zakazky.ovaiih.cz/contract display 297.html

K Vašim jednotlivým dotazům:

1. Důvodem posunutí termínu dokončení stavby jsou změny v provádění díla oproti zadávací 
dokumentaci způsobené zejména odlišností stávající skutečnosti oproti předpokladům 
v projektové dokumentaci. Všechny změny jsou obsahem dodatků ke smlouvě o dílo, které 
naleznete na výše uvedeném odkazu v záložce „Veřejné dokumenty11, v příloze dodatků jsou 
uvedeny položkové rozpočty změn.

V současné době probíhá náprava škod zhotovitelem, která vznikla na podlahách 
v tělocvičně v průběhu rekonstrukce střechy, a to od 7, 1. do 28. 2. 2019. Dílo by mělo být 
převzato objednatelem do 10. 3. 2019. Pak bude následovat žádost o kolaudační souhlas a 
kolaudace jednotlivých částí stavby.

2. Cena díla se v průběhu realizace navýšila.

i. Původní cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo a činila 33 862 671 Kč bez DPH.
ii. Po uzavření dodatku č. 5 je cena díla 38 572 630 Kč bez DPH
iii. Požadované materiály (zejména fotodokumentace) jsou k zaslání příliš objemné, po 

předchozí domluvě je možné do nich nahlédnout v úředních dnech u příslušného 
realizačního technika.
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3 Technik realizace odboru investičního ÚMOb Ostrava - Jih je přítomen minimálně jednou 
týdně na kontrolních dnech stavby. Současně má objednatel smluvně zajištěnou 
autorizovanou osobu pro výkon technického dozoru, autorský dozor s projektanty částí 
stavby a koordinátora BOZP na staveništi.

4. Žádná akce k otevření areálu prozatím není naplánována.

5. Smlouva o dílo včetně všech dodatků a příloh je ke stažení na výše uvedeném odkazu 
v záložce „Veřejné dokumenty4'.

Na závěr mi dovolte Vás informovat, že jsme na zpracování této odpovědi vyčerpali zákonný limit 
na bezplatnou odpověď a že při dalších dotazech budeme nuceni požadovat úhradu za zpracování 
odpovědi ve výši 167 Kč/hod.

S pozdravem

Ing. Stanislav ŠplíchaJ 
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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