Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 15. 11. 2018 byl požadavek na poskytnutí informací a
veškerých podkladů týkajících se řešení námitek občanů proti vybudování
autobusové zastávky před prodejnou potravin na Vrahovické ulici 720/56b, která je
součástí rekonstrukce silnice II. třídy s názvem: II/150 Prostějov – Přerov, dále
požadavek na zaslání informací o tom, v jaké fázi se řešení nachází a jaké kroky byly
ze strany investora akce (Olomouckého kraje) do dnešního dne učiněny s
přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v žádosti o informace, a také jak bude ve
věci výše uvedené autobusové zastávky dále postupováno.
Poskytnutá informace:
Olomoucký kraj připravuje od r. 2015 projekt „Silnice II/150 Prostějov – Přerov“,
jehož součástí je mimo jiné i rekonstrukce ul. Vrahovické v Prostějově. Rekonstrukce
této ulice původně zahrnovala rovněž přemístění stávající autobusové zastávky
naproti Domu služeb o cca 200 m před parkovací plochu prodejny potravin na ul.
Vrahovická 720/56b. Přemístění autobusové zastávky bylo dohodnuto na výrobních
výborech, které se v průběhu přípravy projektové dokumentace konaly. Požadavek
na přemístění zastávky vzešel ze strany zástupců magistrátu města Prostějova
(zástupci odboru rozvoje a investic) a byl odsouhlasen dopravním inspektorátem
Policie ČR a zástupci osadního výboru Vrahovice.
V průběhu zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice ul. Vrahovická
došlo ke změně vlastníka prodejny potravin. Xxx nesouhlasí s přemístěním
autobusové zastávky před parkovací plochu objektu potravin. Následně vznikla
petice místních občanů žádající ponechání zastávky na stávajícím místě. Jednání
v této věci se na magistrátu města uskutečnilo dne 19. 6. 2018 za účasti náměstka
primátora za dopravu Bc. Smetany, 1. náměstka primátora Ing. Fišera, vedoucího
odboru dopravy Ing. Nakládala, vlastníka prodejny potravin xxx a zástupců bytového
domu Vrahovická 61. Na jednání bylo dohodnuto, že zastávka bude ponechána na
původním místě a město na tuto variantu zajistí zpracování projektové dokumentace.
Dohodnuté závěry však nebyly zástupci města splněny.
Zástupci osadního výboru (Ing. Rozehnal) však s ponecháním zastávky na původním
místě nesouhlasili a poukazovali na skutečnost, že na jednání dne 19. 6. 2018 nebyli
přítomni.
Dne 19. 11. 2018 se uskutečnila další schůzka na Magistrátu města Prostějova za
účasti náměstků primátora, RNDr. Aleny Raškové, Ing. Jiřího Rozehnala, dále Ing.
Miroslava Nakládala, vedoucího odboru dopravy, zpracovatele projektové
dokumentace Ing. Ondřeje Adamíka, pracovníka dopravního inspektorátu Prostějov
por. Ing. Michaela Vafka a pracovníka Odboru investic KÚOK Ing. Jana Haničáka.
Na schůzce bylo dohodnuto následující:
-

Autobusová zastávka naproti Domu služeb zůstane na svém místě a nebude
přemisťována

-

Město Prostějov si u zpracovatele projektu objedná na své náklady úpravu
projektové dokumentace zachování autobusové zastávky na původním místě

-

Stávající přechod pro chodce bude upraven s ostrůvkem tak, aby bylo možné
zachovat dva vjezdy na parkovací plochu před prodejnou potravin.

Úprava projektové dokumentace by mněla být provedena v co nejkratší době,
nicméně přesný termín může být upřesněn ze strany města, které ji bude u
zpracovatele objednávat.
Limitní termín pro úpravu dokumentace je do poloviny roku 2019, aby mohlo být
zahájeno výběrové řízení na dodavatele celé stavby „Silnice II/150 Prostějov –
Přerov“. Zahájení realizace stavby je plánováno od jara roku 2020.
Informaci zpracoval:
Dne 30. 11. 2018, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

