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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Vážená paní

,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ze dne 1. 9. 2020 Vám uvádíme následující.
1. Studii obalových křivek nelze poskytnout, jelikož studie nebyla vytvořena.
2. Stavební úpravy mostu byly naprojektovány na základě prohlídky a posouzení stavu mostu Ing.
Janem Hlouškem, a to na základě objednávky prohlídky mostu společností VLW spol. s. r. o. Vyhotoven byl v květnu 2020.
3. SMZ provedlo poptávkové řízení na zhotovitele provizorní ocelové konstrukce mostu z důvodu
velmi špatného stavu. Jednalo se o zesílení mostní konstrukce z důvodu zajištění bezpečnosti. Tyto práce provedl vybraný zhotovitel (Jiří Macek – kovovýroba), které byly zrealizovány v měsíci
červenci.
4. Vyhodnocení výběrového řízení bylo provedeno v souladu s vnitřními předpisy SMZ. Na základě
zaslání 3 nabídek byla vybrána taková, která odpovídala těmto předpisům. Vítězná společnost
provedla stavební práce za 89 000 Kč bez DPH.
5. Stavebním dozorem i odborným garantem byl mostař Ing. Jan Hloušek.
6. Stavební řízení prováděl Odbor stavebních a dopravních řízení. Tento odbor státní správy zaslal
rozhodnutí o nařízení na provizorní opravu mostu Odboru dopravy.
7. Mobilní dopravní značení bylo instalováno následně po realizaci zabezpečení mostu ve dnech 3. 4. 8. 2020, instalaci dopravního značení provedly Technické služby Zlín s. r. o. SMZ hradilo instalaci 12 kusů dopravního značení Technickým službám Zlín ve výši 3 060 korun bez DPH.
8. Na základě zápisu o předání stavby byl objekt předán zhotoviteli dne 27. 7. 2020 a dne 31. 7. 2020
byl objekt předán zpět SMZ. Tento zápis je uložen na Odboru dopravy.
9. Pan Hrubý není oprávněnou osobou k údržbě mobilního dopravního značení.

S pozdravem

Ing. David Neulinger
vedoucí odboru dopravy MMZ

