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Vážená paní inženýrko,
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství byla dne
18. 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:
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, Prostějov, dne 23. 12. 2014 pod SpZn.:
SÚ/585/2013-Ing.Mou, Č.j.: PVMU 160116/2014 61 rozhodl dne 23.12.2014 o u m í s t
ě n í s t a v b y "Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice", (dále jen stavba nebo Severní
obchvat).
Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace,
týkající se stavby Severního obchvatu:
a) z jakých finančních zdrojů a v jaké výši má být tato stavba financována (v případě, že
se jedná o vícezdrojové financování, rozčlenění finančních zdrojů na jednotlivé subjekty
poskytující financování)
b) podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být zahájeno financování stavby dle bodu
1. (v případě, že se jedná o vícezdrojové financování, uvedení podmínek jednotlivých
subjektů)
c) listiny obsahující požadované informace dle bodu 1. a 2.

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

KUOK 72782/2017

1) Stavba II/366 Prostějov - přeložka silnice je připravována k financování
z dotace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI) a rozpočtu
Olomouckého kraje. Celkové náklady projektu činí cca 413,6 mil. Kč. Dotace z ITI je
předpokládána ve výši 300 mil. Kč.
2) Podmínkou zajištění dotačních prostředků je schválení projektové žádosti, kterou
Olomoucký kraj podá do výzvy ITI po jejím vyhlášení. Finanční prostředky z rozpočtu kraje
musí být schváleny usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje.
3) V současné době nemáme dokumenty obsahující požadované informace. Předložení
do výzvy ITI a způsob spolufinancování budou schvalovat orgány kraje.

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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