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Vážený pane,
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství byla dne
4. 7. 2017 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následujícího znění:
Chtěl bych tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. požádat povinný subjekt Olomoucký kraj o poskytnutí
následujících informací a dat:
1) Seznam plánovaných investičních akcí Olomouckého kraje v oblasti dopravy na území
Statutárního města Přerova včetně:
a) předpokládaného termínu realizace,
b) stavu, ve kterém se nachází přípravy zakázky,
c) vysoutěženým zhotovitelem stavby (je-li již znám).
2) Modernizace webových stránek:
a) Zda a popř. kdy máte v plánu renovovat webové stránky kraje.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
1) Seznam plánovaných investičních akcí Olomouckého kraje v oblasti dopravy, které leží
na území Statutárního města Přerova:
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I. II/436 Přerov - Doloplazy - kř. II/437 (dva úseky na ul. Hranická v Přerově, dále od
začátku obce Čekyně po hranici katastru Statutárního města Přerova)
a) s ohledem na plánovanou realizaci kanalizace v obci Čekyně a Penčice v roce
2019-2020 je předpoklad rekonstrukce komunikace v tomto úseku nejdříve po
roce 2020
b) je zpracována DSP, řeší se majetkoprávní vztahy, předpoklad vydání SP 2018
c) zhotovitel není znám
II. II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská
a) termín realizace není znám
b) je zpracována DUR a vydáno ÚR, předání akce na ŘSD Správa Olomouc, která
dokončí přípravu a zajistí realizaci
c) zhotovitel není znám
III. II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka (propojení ul. Tovačovská,
Kojetínská, Tovární v Přerově)
a) termín realizace není znám
b) je zpracována studie, probíhá výběrové řízení na zajištění průzkumů, DUR,
DSP a DPS
c) zhotovitel není znám
IV. II/434 Kozlovice – průtah
a) termín realizace není znám
b) je zpracována DSP, byla podána žádost o SP, v rámci řízení o získání
stavebního povolení bylo podáno odvolání proti stanovisku Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje, posouzení tohoto stanoviska bylo předáno v říjnu
2016 na Ministerstvo zdravotnictví, které v dané věci do této chvíle nerozhodlo
c) zhotovitel není znám
V. III/0555 Přerov, ul. 9. května
a) termín realizace je 11. 7. – 2. 11. 2017
b) dne 11. 7. 2017 bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce
c) zhotovitel stavby: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
organizační jednotka OZ Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
2) Modernizace webových stránek:
Webové stránky Olomouckého kraje jsou upravovány průběžně, poslední úpravou bylo
nasazení „responzivního webu“.
V souvislosti s Vaší žádostí nebudou ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru dopravy a silničního hospodářství účtovány žádné náklady.

S pozdravem

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru
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