
 

 

Adresát: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CZ ID schránky: 
xxxxxxx 
Typ schránky: Fyzická osoba  

Město Luhačovice nám. 28.října 543 763 26 Luhačovice - IČ 00284165, ID datové schránky: 
m35bcw4  

Rekonstrukce pěší zóny ul. Dr. Veselého Obec: Luhačovice Okres: Zlín  

Jak byly celkově vysoké výdaje projektu rozsáhlé rekonstrukce komunikace - sanace 1.a- 2.et. ul. 
Dr. Veselého Luhačovice  
Jak byly vysoké výdaje z dotace ROP Jaká 
byla výše finančního příspěvku EU  
Ve kterém roce se městu Luhačovice podařilo získat dotaci Ze 
kterého Operačního regionálního programu ROP  
Kdy bylo vydáno městem Luhačovice Rozhodnutí  
Kdy nabylo právní moci  
Jaké bylo písemné stanovisko nadřízeného úředního orgánu Zlínského Kraje o projektu 
rozsáhlé rekonstrukce komunikace - sanace 1.a - 2.et. ul. Dr. Veselého Luhačovice  
Kdy proběhla doba realizace projektu  
Kdy byly stavební práce zahájeny  
Kdy byly stavební práce ukončeny rozsáhlé rekonstrukce komunikace - sanace 1.a - 2.et. ul. Dr. 
Veselého Luhačovice  
Jaký byl důvod rozsáhlé rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice  
Která společnost se stala projektantem rozsáhlé rekonstrukce pěší zóny ul. Dr. Veselého 
Luhačovice  

Písemnou odpověď žádám zaslat prostřednictvím, viz. výše uvedený odkaz datové schránky její ID 
je xxxxxxxxx 

sekretariat
Textové pole
I/10/2018/23
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Město Luha čovice  
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN.: 0 
ZE DNE:  2018-06-23 00:00:00.000 
NAŠE ZN./Č.J.: MULU 10708/2018      

VYŘIZUJE:  
TELEFON: 577 197 443 
EMAIL:  

DATUM: 18.07.2018 

  

 

 

 
Odpov ěď na žádost o poskytnutí informací 
 
 
Na základě Vaší žádosti a po jejím upřesnění Vám sděluji: 
 
Rekonstrukce p ěší zóny ul. Dr. Veselého Luha čovice 
 
Jak byly celkově vysoké výdaje projektu rozsáhlé rekonstrukce komunikace – sanace 1. a - 2. et. ul. 
Dr. Veselého Luhačovice? 
             celkové náklady akce                                                                                   36 666 tis. Kč 

z toho stavba – SATES MORAVA (dle SoD a dodatků a fakturace)            30 043 tis. Kč 
 
Jak byly vysoké výdaje z dotace ROP? 
                způsobilé výdaje v rámci projektu – 28 960 tis. Kč 
 
Jaká byla výše finančního příspěvku EU? 
                výše dotace ROP SM - 24 616 tis. Kč 
 
Ve kterém roce se městu Luhačovice podařilo získat dotaci? 

projektová žádost byla schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
z ROP Střední Morava v prosinci 2013, samotná Smlouva o poskytnutí dotace na individuální 
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava byla 
podepsána v červenci 2014 

 
Ze kterého Operačního regionálního programu ROP? 
                jedná se o ROP Střední Morava 
 
Kdy bylo vydáno městem Luhačovice Rozhodnutí? 
Kdy nabylo právní moci? 

Není jasné, jaké myslíte rozhodnutí. Domnívám se, že myslíte stavební povolení, ale to 
nevydává město.  
stavební úřad – rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) z 14. 5. 2013 
(právní moc 18. 6. 2013) 

                odbor dopravy – rozhodnutí (stavební povolení) z 20. 5. 2013 (právní moc 21. 6. 2013) 
                vodoprávní úřad – rozhodnutí (stavební povolení) z 30. 5. 2013 (právní moc 3. 7. 2013) 
 
Jaké bylo písemné stanovisko nadřízeného úředního orgánu Zlínského kraje o projektu rozsáhlé 
rekonstrukce komunikace – sanace 1. a – 2. et. ul. Dr. Veselého Luhačovice? 

Zlínský kraj není nadřízený orgán města. V rámci stavebního řízení jsme potřebovali pouze 
vyjádření ŘSZK, žádné jiné stanovisko od kraje jsme pro žádost nepotřebovali. 
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Kdy proběhla doba realizace projektu? 
Kdy byly stavební práce zahájeny? 
Kdy byly stavební práce ukončeny rozsáhlé rekonstrukce komunikace – sanace 1. a – 2. et. ul. Dr.  
Veselého Luhačovice? 

realizace stavebních prací byla zahájena na začátku dubna 2014, protokol o předání 
a převzetí díla je z 26. 10. 2015 

 
Jaký byl důvod rozsáhlé rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice? 

Projekt reagoval na tehdejší stav ulice Dr. Veselého, který byl zcela nevyhovující, a to jak 
z pohledu technického, tak estetického. Ulici bylo zapotřebí navrátit reprezentativní vzhled, který 
je pro ulici podobného významu nezbytný. Bylo zapotřebí modernizovat veškeré sítě a média 
nacházející se pod povrchem, obnovit povrch chodníku a esteticky celý komplex dotvořit tak, 
aby byl charakteristickým lázeňským korzem. Původní stav neodpovídal požadavkům na daný 
typ ulice, která představuje nejfrekventovanější místo v lázeňském městě Luhačovice. 

 
Která společnost se stala projektantem rozsáhlé rekonstrukce pěší zóny ul. Dr. Veselého Luhačovice? 

projektovou dokumentaci zpracoval UPOSS, spol. s r.o., Luhačovice na základě zadávací 
řízení na zpracovatele PD 

 
 
S pozdravem 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Jiří Šůstek 
vedoucí odboru správy majetku 
  
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
 
 


