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ODBOR INVESTIC

oddělení právní odboru investic
Palackého 14,779 00 Olomouc

svot-lz t 48 19 1201 8l olllp/Rot
Spisová značka: S-SMOL/2O 47

Olomouc 7.9.20|8

č;. :

lZ0 1 8/OI/Rot
vždy
v
korespondenci,
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Spisovou
4
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

obec Ústín
IČ 006356l8
Jana Chalupová, starostka
783 46 Ustín 9

Poskytnutí informací na základě žádosti podle zátkona č. t06l1,999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Yážená paní starostko,
statutární město Olomouc obdrželo Vašížádost ze dne 27. 8.2018 o poskytnutí informací
podle § 13 odst. 1 zákona č.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znéní
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 106/1999 Sb."),

Žádost se týká poskytnutí informací o termínu vybudování cyklostezky
Topolan,

z

Olomouce do

Na základě výše uvedeného Vám podle § 4 odst, l a § 14 odst,5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. požadovanéinformace poskytujeme v následujícím sdělení:

Statutární město Olomouc připravuje k rea|izaci investičníakci ,,Olomouc, Topolan! cyklostezka" a ,,Olomouc, Topolany - cyklostezka - II. etapa". Akce je zařazena do projektŮ
plánovaných k realizaci prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.
současnédobě je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízenÍ,
S ohledem na mimořádnou složitost majetkoprávníclr vztahůje akce rozdělena na dvě etapy,
l.eíapa zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes dálnici, 2. etapa zahrnuje trasu od lávky
k hranici katastrálnílro územíÚstín.

V

O vydání územníhorozhodnutí bude pro každou etapu požádáno samostatně. Nejdříve vŠak
po vypořádání majetkoprávních vztahi a aktualizaci dokladové části.

Na

základě výše uvedeného předpokládáme dokončeníprojektové dokumentace pro
provedení stavby a vyďání stavebního povolení každéz etap cca do l2 měsícŮ po dořeŠení
majetkoprávních vztahů. K realizaci l. etapy by mohlo dojít v roce 2020. Vypořádání
majetkoprávních vztahů nezbyných pro realizaci 2. etapy je mnohem složitější,proto nejsme
v tuto chvíli schopni odhadnout konkrétní termín realizace 2. eíapy,
S pozdravem

Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic
Magistrátu města Olomouce

