Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti doručené povinnému subjektu dne 7. 11. 2021 byl požadavek na
poskytnutí následujících informací:
„1) Jaké byly zjištěny nedostatky při rekonstrukci Vrahovické ulice v Prostějově?
2) Jaké termíny byly překročeny?
3) Uložil Olomoucký kraj za nedostatky a překročení termínů stavebním formám nějaké
sankce?
4) Byl nějak překročen původní rozpočet?
5) Jaký je nový harmonogram stavby a kdy bude rekonstrukce Vrahovické ukončena?“

Poskytnutá informace:
Požadované informace byly žadateli poskytnuty, přičemž bylo žadateli sděleno
následující:
„1)

Jaké byly zjištěny nedostatky při rekonstrukci Vrahovické ulice v Prostějově?“

Ze strany zástupce investora Olomouckého kraje je postup zhotovitele vnímán jako
standardní a v souladu se smlouvou o dílo. Kvalita provedených prací je kontrolována
zejména prostřednictvím externího TDS (společnost SAFETY PRO s.r.o.).
Nedostatky v prováděných pracích jsou po upozornění jak ze strany Olomouckého
kraje, tak i Statutárního města Prostějov zhotovitelem řešeny a průběžně
odstraňovány. Kvalita provedených prací je dobrá.
„2)

Jaké termíny byly překročeny?“

Doposud žádné termíny ze strany zhotovitele nebyly překročeny. Zhotovitel zatím
postupuje v souladu se smlouvou o dílo.
„3)
Uložil Olomoucký kraj za nedostatky a překročení termínů stavebním formám
nějaké sankce?“
Sankce vůči zhotoviteli nejsou v tuto chvíli uplatňovány, jelikož zhotovitel zatím
postupuje v souladu se smlouvou o dílo.
„4)

Byl nějak překročen původní rozpočet?“

Doposud původní rozpočet nebyl překročen.
„5) Jaký je nový harmonogram stavby a kdy bude rekonstrukce Vrahovické
ukončena?“

Rekonstrukce ul. Vrahovická v Prostějově v celkové délce 2,2 km je rozdělena na 2
etapy.
II. etapa začíná od mostu přes Hloučelu a končí v místě křižovatky silnic II/150 s
III/4357 ul. Vrahovická s ul. Majakovského. Tato etapa byla dokončena k 30.7. 2021,
rozhodnutím Magistrátu města Prostějova ze dne 30.7.2021 bylo povoleno předčasné
užívání dokončené části. Do 31. 12. 2021 proběhne kolaudace dokončené části.
I. etapa začíná v místě křižovatky ul. Vrahovická/Svatoplukova a končí za mostem
přes vodní tok Hloučela, jehož rekonstrukce je součástí této etapy. Celková délka
I.etapy je cca 1,1 km. První část I.etapy v km 0,000 – 0,525 bude realizována v I.
pololetí 2022. Druhá část I.etapy v km 0,525 – 1,100 se realizuje a bude dokončena v
12/2021.

Informaci zpracoval:
Dne 19. 11. 2021, Mgr. Michaela Pazderová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
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