
 

 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost číslo: 9
Evidenční číslo žádosti: 27545/16
Žádost přijata a zaevidována dne: 18.3.2016

Obsah žádosti: 

Žádost o poskytnutí informace, po kterých 
komunikacích je plánován odvoz vytěženého materiálu 
z betonové desky a podloží při rekonstrukci zimního 
stadionu. 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 
pro zpracování odpovědi: PMŠ, a.s. 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 
oddělení kultury a vnějších vztahů 
odboru ŠKV dne:  

Odpověď žadateli odeslána dne 4.4.2016. 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu 
Přílohy: 

 

Odpověď: 

 Městský úřad  Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákona č. 106/1999 
Sb.,/ obdržel dne 18.03.2016 Vaši žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky 
plánované rekonstrukce zimního stadionu.  
Městský úřad Šumperk jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám sděluje 
k Vašim otázkám následující: dne 23. března 2016 byla se zhotovitelem – společností ENERGO 
CHOCEŇ, s.r.o. – uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace technologie 
chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku“. V rámci této stavby určitě dojde ke 
značnému přesunu hmot – vytěžené zeminy, odbouraného betonu a starého potrubí určeného 
k sešrotování. Zatímco zemina bude odvážena na skládku mezi fotbalovým hřištěm a areálem 
KAR-MOBIL (dříve ČSAD) a tam částečně recyklována pro případné zpětné použití, vybouraný 
beton má být odvážen na skládku v Rapotíně a staré potrubí do kovošrotu. Plán tras jízd těžké 
techniky byl se zhotovitelem projednáván bezprostředně po podpisu smlouvy tak, aby zhotovitel 
mohl ještě před předáním staveniště zpracovat tzv. plán organizace výstavby, který mimo jiné řeší 
staveništní dopravy a přístupy a příjezdy na staveniště. 

Informace o Vaší žádosti byla zhotoviteli předána a její obsah byl s ním projednán. Podniky města 
Šumperka a.s. jako investor stavby se plně ztotožňuje s Vaším názorem, že využití ulic U cvičiště, 
Štěchova a Tyršova pro výše uvedené účely není zcela jistě žádoucí. Dne 1. dubna 2016 jsme byli 
zhotovitelem písemně ubezpečeni, že i jeho cílem je co nejjednodušší a nejkratší napojení 
na silnici I. třídy (ul. Jesenická), tudíž výjezd vozidel ze zimního stadionu bude probíhat přes ulici 
Žerotínova a následně na ul. Jesenická, příp. dle potřeby přes ulice Dolnostudénská a Uničovská. 
Takto budou přístupové trasy vymezeny i v předávacím protokolu, kdy předání staveniště je 
naplánováno na pondělí 4. dubna 2016. 

Podklady pro odpověď poskytly Podniky města Šumperka, a.s. (pan ředitel Mgr. Pavlíček).  

 


