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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisu

Jméno: Příjmení:

Datum narození:|HHHI Titul: /Vdresa:

1'clefonK-mail:
Předmět: informace o rekonstrukci zastávky Dřevoprodej

Text: Dobrý den, v Jižních listech jsem se dočetla, že v Ostravě-Hrabuvce bude
opraven podchod, zastávka-Dřevoprodej, chci se tedy zeptat jak dlouho 
bude plánovaná rekonstrukce trvat a jaký je rozpočet? Předem děkuji za 
odpověď.
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Vážená paní|m^|

zdejší úřad obdržel Vaši žádost podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž 
požadujete informace týkající se rekonstrukce zastávky Dřevoprodej (viz příloha).

K věci informujeme, že v současné době je připravována investiční akce pod názvem „Rekonstrukce podchodu pod 
ul. Místeckou", která spočívá v celkové opravě podchodu včetně doplnění osvětlení a kamerového systému a také 
v řešení přilehlého prostoru, kdy dojde k opravě komunikací pro pěší, autobusových i tramvajových zastávek včetně 
obnovy přístřešků atd. Vzhledem k rozsahu a vysokým nákladům stavby v řádu desítek milionů korun má celou 
stavbu v gesci přímo statutární město Ostrava, nikoliv městský obvod Ostrava-Jih. Aktuálně tedy probíhá projektová 
příprava, jejíž ukončení se předpokládá v příštím roce, kdy by měla být dopracována dokumentace pro stavební 
řízení, vydána potřebná stavení povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby. Odhadované náklady 
v tuto chvíli činí přibližně 55 mil. Kč bez DPH (odhad byl proveden srovnáním s cenami u obdobných dopravních 
staveb), přesný rozpočet stavby bude k dispozici v termínu do 30. 6. 2021. Celková doba vlastní výstavby bude 
záviset na výsledku veřejné zakázky, respektive nabídnuté době realizace díla ze strany vítězného uchazeče. 
Vzhledem k objemu prací dobu je doba realizace odhadována na 10 - 12 měsíců.
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