1. Na základě vyrozumění, které jsme obdrželi na naše dotazy k financování již provedených studií
v rámci projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou“ nás MěÚ
Bruntál odkazuje na Ministerstvo financí ČR.
Žádáme vás o sdělení, z jakých prostředků byly financovány všechny již zpracované studie a dále
jednotlivé, konkrétní částky, které byly, případně ještě budou za zpracované studie a podklady pro
územní rozhodnutí vyplaceny. Máme tedy na mysli například studii rozptylovou, hlukovou, dopravní a
s nimi spojené firmy např. BKB Metal a.s., Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s.r.o.,
LINEPLAN s.r.o., UDI MORAVA s.r.o.
2. Kde lze dohledat informace o všech výběrových řízeních, které vyplynuly ze zadání veřejných
zakázek pro zpracování dokumentace k DÚR v rámci projektu „Revitalizace území po důlní činnosti
v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou“? Konkrétně potom náležitosti spojené s dopravní, hlukovou
a rozptylovou studií. ( link – odkaz)

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043399 Fax: 257049272
V Praze dne 2.4.2014
Č. j.: MF-33061/2014/2102/408IK
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Na Ministerstvo financí bylo dne 27. března 2014 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací:
"1. Na základě vyrozumění, které jsme obdrželi na naše dotazy k financování již provedených
studií v rámci projektu „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita
Za Mlékárnou“ nás MěÚ Bruntál odkazuje na Ministerstvo financí ČR.
Žádáme vás o sdělení, z jakých prostředků byly financovány všechny již zpracované studie
a dále jednotlivé, konkrétní částky, které byly, případně ještě budou za zpracované studie
a podklady pro územní rozhodnutí vyplaceny. Máme tedy na mysli například studii
rozptylovou, hlukovou, dopravní a s nimi spojené firmy např. BKB Metal a.s., Technické
služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s.r.o., LINEPLAN s.r.o., UDI MORAVA s.r.o,
p. Ing. Jarmilu Paciorkovou a p. Tomáše Barteka."
Odpověď:
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 zastupitelů Města Bruntál. Jedná se o program revitalizace
Moravskoslezského kraje, který 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.
Po splnění všech podmínek dle Pravidel Meziresortní komise pro procesování
programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje pro zadání veřejné zakázky
je investorem Ministerstvo financí ČR a stavebníkem Město Bruntál. V současné době byly
zadány k výše uvedenému projektu dvě zakázky:
a) "Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita Za mlékárnou –
dokumentace EIA", která byla zadána společnosti ENVIROAD s.r.o., v celkové hodnotě
410 000,- Kč bez DPH. Tato částka byla uhrazena v prosinci 2013. Dokumentace byla
postoupena k dalšímu řízení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního
prostředí a zemědělství.
b) "Projektová dokumentace - Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou", která byla zadána společnosti BKB Metal, a.s., v celkové hodnotě

1 998 000,- Kč bez DPH. V rámci realizace této projektové dokumentace nebyly dosud
uhrazeny žádné finanční prostředky.
"2. Kde lze dohledat informace o všech výběrových řízeních, které vyplynuly ze zadání
veřejných zakázek pro zpracování dokumentace k DÚR v rámci projektu „Revitalizace území
po důlní činnosti v k.ú. Bruntál lokalita Za Mlékárnou“? Konkrétně potom náležitosti spojené
s dopravní, hlukovou a rozptylovou studií. ( link – odkaz)."
Odpověď:
Informace o výběrovém řízení na zpracování projektu Revitalizace území po hornické
činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita Za mlékárnou - dokumentace EIA, lze dohledat na:
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/verejne-zakazky/2013/zpracovanidokumentace-eia-na-akci-revit-11035.
S ohledem na skutečnost, že zpracování projektové dokumentace "Revitalizace území
po důlní činnosti v k.ú. Bruntál - lokaliza Za Mlékárnou" nebylo dosud dokončeno, nevyplynula
z tohoto projektu žádná další výběrová řízení.

