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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 

 
  

1. Zadalo město Litovel zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace na 

pozemku 1603/1 v k.ú. Litovel v místě před penzionem Relax, či posudku stávajícího stavu, 

projektové studie apod.?  

2. Plánuje město Litovel v rámci rozpočtu města na rok 2022 rekonstrukci komunikace v ulici 

Palackého v Litovli, případně zadání PD na tuto investiční akci, či alespoň na rekonstrukci 

část této komunikace v prostoru před penzionem Relax?  

3. Pokud je odpověď na předchozí otázku negativní, je zařazena tato rekonstrukce v návrhu 

rozpočtu pro příští rok, případně v zásobníku projektů pro realizaci v dalším období?  

4. Má město k dispozici posudek, odborné vyjádření nebo jiný obdobný dokument věnující se 

stavu předmětné komunikace? V případě, že ano, žádám o poskytnutí tohoto dokumentu.  

5. Jaké inženýrské sítě jsou umístěny v předmětné komunikaci v prostoru před restaurací a 

penzionem Relax?  

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

1. Ne. Město Litovel nezadalo zpracování projektové dokumentace rekonstrukce komunikace či 

posudku stávajícího stavu, projektové studie. 

2. Neplánuje, v rozpočtu města Litovel na rok 2022 nejsou alokovány finanční prostředky na 

rekonstrukci této komunikace či její části, na zadání PD na tuto rekonstrukci.   

Podle nám dostupných informací bude část ul. Palackého před penzionem Relax opravena 

Olomouckým krajem v rámci Rekonstrukce silnice II. tř. v roce 2023. Podrobnosti o způsobu 

opravy Vám sdělí na Vaše vyžádání investor stavby, tj. Olomoucký kraj. 

3. Viz. bod č. 2 

4. Město Litovel nemá vypracovaný posudek či jiné odborné vyjádření věnující se stavu této 

komunikace.  

5. Tento dotaz směřujte na správce těchto síti. Pro dotaz ohledně kanalizaci a rozvodu vody 

směřujte na Vodohospodářskou společnost Čerlinka a.s., pro veřejné osvětlení a rozhlas na 

Technické služby Litovel, pro plyn, telekomunikaci atd. na další správce sítě.  
 

 

 

Informaci zpracoval:  

8. 6. 2022 Ing. Jana Tichá, referent odboru MHaSI 

 

 

 

 


