
Dotaz:        18. února 2013  
  
 
Žádám Vás o sdělení následujících informací, které se týkají dopravního napojení přes ulice 
Sadová a ČSA v Bruntále k nové lokalitě určené pro výstavbu rodinných a bytových domů  
v lokalitě „Za Mlékárnou v Bruntále". 
 
1. Kdo je investorem a následně stavebníkem výše zmiňovaného projektu „Revitalizace území 
po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou"? 
 
2. Na základě kterých konkrétních informací a podkladů ze strany města Bruntál je 
financován tento projekt Ministerstvem financí a následně kde tyto skutečnosti (podmínky) 
mohu najít? (prosím o odkaz na link) 
 
3. Byla podána žádost ze strany města Bruntál či jiné fyzické nebo právnické osoby o finanční 
prostředky příp. o dotační tituly na Ministerstvo financí nebo na Ministerstvo průmyslu  
a obchodu? V případě, že ano, kde tuto žádost mohu najít? (prosím o odkaz na link) 
 
4. Je zadána Ministerstvem financí projektová dokumentace k výše uvedenému projektu 
„Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou".  
V případě, že ano, kde mohu najít či vyhledat podklady k této dokumentaci? (prosím o odkaz 
na link) 
 
5. V jaké fázi a v jakém stupni rozpracování se momentálně celý výše uvedený project 
nachází? Sdělení aktuálního stavu ke dni doručení této žádosti na Ministerstvo financí. 
 
6. Jaký bude následující postup směřující k samotné realizaci daného projektu? Popis 
jednotlivých fází, případně schvalovacích procesů. Kde tyto schvalovací postupy mohu řádně 
sledovat? 
 
7. Z jakých prostředků byly financovány studie (hluková, dopravní, rozptylová), které bylo 
nutné doložit pro E.I.A.? Dále se mi jedná o sdělení konkrétních částek, které byly 
vynaloženy na jednotlivé studie. 
 
8. Kdy dojde ke skutečné realizaci, tj. provedení stavebních prací dopravního napojení  
k lokalitě nových rodinných a bytových domů „Za Mlékárnou" přes ulice Sadová a ČSA  
v Bruntále? Jedná se mi o sdělení konkrétního časového harmonogramu jednotlivých 
stavebních prací stavby daného dopravního napojení, tj. termín územního i stavebního řízení, 
dále termín zahájení a ukončení předmětné stavby. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257 043 399 Fax: 257 049 273 
 
 
Ministerstvo financí ČR Vám, na základě Vaši žádosti ze dne 10. 2. 2013 dle zákona  
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, sděluje 
následující: 
 
1.  Kdo je investorem a následně stavebníkem výše zmiňovaného projektu "Revitalizace 
území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou"? 
V případě splnění všech podmínek dle Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu 
řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a v případě zadání veřejné zakázky „Revitalizace 
území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál -  Lokalita Za mlékárnou“ bude investorem 
Ministerstvo financí ČR a stavebníkem Město Bruntál.  
 
Pravidla Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského 
kraje najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: 
http://www.mpo.cz/dokument87194.html  
 
Program revitalizace Moravskoslezského kraje je vymezen Usneseními vlády č. 592 ze dne 
12.6.2002, č. 756 ze dne 5.8.2002, č. 18 ze dne 7.1.2004, č. 119 ze dne 26. ledna 2009, č. 1276  
ze dne 12. října 2009 a č. 1584 ze dne 21. prosince 2009. 
 
2. Na základě kterých konkrétních informací a podkladů ze strany města Bruntál  
je financován tento projekt Ministerstvem financí a následně kde tyto skutečnosti (podmínky) 
mohu najít? (prosím o odkaz na link) 
Financování projektu „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál -  Lokalita  
Za mlékárnou“ bylo schváleno při 37. jednání Meziresortní komise pro řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje dne 3. 6. 2010. Žádost zpracovalo Město Bruntál a je k dispozici  
u zástupců Města Bruntál (pravděpodobně i v elektronické podobě), případně u tajemníka 
Meziresortní komise v listinné podobě (Ing. Vít Kaštovský, Ph.D., kastovsky@mpo.cz, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). 
 
  
3. Byla podána žádost ze strany města Bruntál či jiné fyzické nebo právnické osoby  
o finanční prostředky příp. o dotační tituly na Ministerstvo financí nebo na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu? V případě, že ano, kde tuto žádost mohu najít? (prosím o odkaz na link) 
Viz. odpověď na otázku č. 2. Žádost o financování projektu „Revitalizace území po hornické 
činnosti v k.ú. Bruntál -  Lokalita Za mlékárnou“ byla zpracována a podána Městem Bruntál  
v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje. 
 
4. Je zadána Ministerstvem financí projektová dokumentace k výše uvedenému projektu 
"Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál-město, lokalita Za Mlékárnou". V případě, 
že ano, kde mohu najít či vyhledat podklady k této dokumentaci? (prosím o odkaz na link) 



Ministerstvo financí zadalo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 
„Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál -  Lokalita Za mlékárnou“ dle podkladů 
žadatele (viz odpovědi na otázku č. 2. a 3.), kde je specifikován požadovaný rozsah prací. 
 
5. V jaké fázi a v jakém stupni rozpracování se momentálně celý výše uvedený projekt 
nachází? Sdělení aktuálního stavu ke dni doručení této žádosti na Ministerstvo financí. 
Projektová dokumentace akce „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál -  Lokalita 
Za mlékárnou“ je ve stádiu rozpracované dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).  
V současné době se čeká na zpracování dokumentace EIA. 
 
6. Jaký bude následující postup směřující k samotné realizaci daného projektu? Popis 
jednotlivých fází, případně schvalovacích procesů. Kde tyto schvalovací postupy mohu řádně 
sledovat? 
Jednotlivé kroky (povinnosti žadatele – Města Bruntál) jsou zřejmé z Pravidel Meziresortní 
komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. O plnění 
povinností žadatele Vás nemůže, pro nedostatek informací, informovat Ministerstvo financí ČR, 
doporučujeme se proto obrátit přímo na Město Bruntál. 
 
7. Z jakých prostředků byly financovány studie (hluková, dopravní, rozptylová), které bylo 
nutné doložit pro E.I.A.? Dále se mi jedná o sdělení konkrétních částek, které byly vynaloženy na 
jednotlivé studie. 
Projektová příprava (zpracování projektové dokumentace) je hrazena v rámci programu 
revitalizace Moravskoslezského kraje prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Ke dni 20.2.2013 
nebyly čerpány žádné finanční prostředky, projektová dokumentace se nachází ve stádiu 
rozpracovanosti a dosud neproběhla žádná fakturace. 
 
8. Kdy dojde ke skutečné realizaci, tj. provedení stavebních prací dopravního napojení  
k lokalitě nových rodinných a bytových domů "Za Mlékárnou" přes ulice Sadová a ČSA  
v Bruntále? Jedná se mi o sdělení konkrétního časového harmonogramu jednotlivých stavebních 
prací stavby daného dopravního napojení, tj. termín územního i stavebního řízení, dále termín 
zahájení a ukončení předmětné stavby. 
Zahájení skutečné realizace projektu „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál -  
Lokalita Za mlékárnou“ je ovlivněno řadou faktorů vyplývajících z Pravidel Meziresortní komise 
pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Ze strany žadatele – 
Města Bruntál bude záležet na „rychlosti“ naplnění podmínek stanovených v Pravidlech 
Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje  
a ze strany budoucího zadavatele veřejné zakázky na realizaci projektu – Ministerstva financí ČR 
bude záležet na průběhu zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Nejprve je však nezbytné dokončit zpracování projektové dokumentace. Termín 
dokončení projektové dokumentace, zahrnující vyřešení všech střetů zájmů a kladné vyřízení 
všech nezbytných správních řízení, nicméně nelze předem pevně stanovit a to z objektivních 
příčin. Smluvní termín mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem není pevně stanoven a je 
vázán na jednotlivé termíny vycházející ze závěrů správních řízení. 
 
Nad rámec požadovaných informací si Vás dovolujeme dále informovat, že Ministerstvo financí 
ČR je pouze zadavatelem veřejných zakázek v rámci programu revitalizace Moravskoslezského 
kraje. Odborným garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškerá činnost 



Ministerstva financí ČR, v rámci uvedeného vládního programu, je tedy vykonávána na základě 
dokumentace poskytované a odsouhlasované Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


