Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:

1. povolil Olomoucký kraj (jako vlastník pozemku kruhového objezdu na Přikrylově
náměstí v Prostějově, parc. č. 7666/3 k.ú. Prostějov) stavbu stožáru uprostřed kruhového
objezdu?
2. kdo tuto stavbu prováděl a kdo byl investor?
3. byl tento stožár součástí projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto kruhového
objezdu?
4. žádám o zaslání této projektové dokumentace
5. podílel se Olomoucký kraj na rozhodování o vzhledu tohoto stožáru a obsahu
umístěných obrazů?
6. kdo je zodpovědný za nezákonné umístění znaku města Prostějova na stožáru a
spáchání tohoto přestupku (použití znaku, aniž by byl udělen souhlas města)?
7. na čí náklady byl k tomuto stožáru přiveden elektrický proud a kdo financuje osvětlení
symbolického tenisového míče na stožáru?
8. byl Olomoucký kraj účastníkem řízení, v němž bylo vydáno stavební povolení k této
stavbě?
Poskytnuté informace:

Dotaz č. 1: Součástí stavebního povolení pro stavbu s názvem: „Okružní křižovatka na
Přikrylově náměstí v Prostějově" bylo vybudování veřejného osvětlení, které se mělo
umístit i do středu okružní křižovatky. V této souvislosti je nutné uvést, že středový
prstenec okružní křižovatky bude, jako ve všech ostatních případech, převeden do
vlastnictví Statutárního města Prostějov a rovněž veřejné osvětlení je ve vlastnictví
statutárního města Prostějov, které výstavbu veřejného osvětlení i financovalo.
Na dotazy č. 2 a 3 Vám nemohu odpovědět, neboť investorem veřejného osvětlení bylo
Statutární město Prostějov.
K dotazu č. 4 Vám sděluji, že zadavatel a plátcem projektové dokumentace na přestavbu
křižovatky na Přikrylově náměstí bylo Statutární město Prostějov. Se žádostí o poskytnutí
příslušné projektové dokumentace se tedy obraťte na vlastníka této projektové
dokumentace.
K dotazům č. 5, 6 a 7 Vám sděluji, že Olomoucký kraj se na rozhodování o vzhledu tohoto
stožáru a obsahu umístěných obrazů nepodílel, neboť tento stožár není majetkem
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj rovněž není zodpovědný za nezákonné umístění
znaku statutárního města Prostějov. Olomoucký kraj ze svého rozpočtu nefinancoval
výstavbu tohoto stožáru veřejného osvětlení a jeho připojení do elektrické sítě a rovněž
nefinancuje provoz tohoto stožáru. Veřejné osvětlení je ve vlastnictví statutárního města
Prostějov.
K dotazu č. 8 Vám sděluji, že Olomoucký kraj, byl prostřednictvím Správy silnic
Olomouckého kraje, p.o., účastníkem stavebního řízení na povolení stavby „Okružní
křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově.
Informace zpracoval:
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