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Sdělení k žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zasíláme Vám v souladu s ust. § 14 odst.5 písm.d) požadované informace k Vaší žádosti o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů týkající se prodeje pozemku v lokalitě Dolní Brána v Novém Jičíně. Odpověď
je členěna po jednotlivých bodech, tak jak jsme ji od Vás obdrželi emailem.
1. Jakým způsobem byl vybrán zpracovatel zastavovací studie? Bylo osloveno více uchazečů?
Kolik činila cena za zpracované dílo?
Prosím o doložení smlouvy nebo objednávky.
Odpověď Ad 1:
Usnesením RM č. 431/14/2015 bod 1. ze dne 19.8.2015 bylo uloženo OMRI zpracovat
urbanistickou studii prostoru za Českou spořitelnou.
Na základě tohoto požadavku zpracoval v září 2015 odbor OÚPSŘ ve spolupráci s OMRI zadání
studie. Předpokládaná hodnota za zpracování studie neměla přesáhnout částku 50 tis. Kč bez DPH,
a proto bylo jednáno s jedním dodavatele - projektantem, a to se společností Architráv, s.r.o. Studie
byla zpracována a předána projektanty v prosinci 2015.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na zpracování takové studie byly na ORJ 040, zadával
studie odbor ÚPSŘ MěÚ Nový Jičín . Výsledná částka za studii byla 41 300,- Kč bez DPH (50
000,- s DPH).
Na základě této studie měl OMRI jednat s vlastníkem pozemku parc.č. 28/8 v k.ú. NJ - Dolní
Předměstí (Českou spořitelnou) o odprodeji části tohoto pozemku, aby zde navrhovaná výstavba
bytových domů přímo navazovala na objekt České spořitelny a nevznikala zde proluka - při pohledu
z Dolní Brány na objekt ČS je patrné, že je realizován tak, aby zde zástavba mohla přímo
navazovat. Vzhledem k tomu, že jednání nebyla úspěšná, vzešel z odboru OMRI požadavek na
úpravu předmětné studie - řešení bytových domů bez části pozemku parc.č. 28/2 v k.ú. NJ - Dolní
Předměstí. O předmětné úpravě bylo jednáno s projektanty společnosti Architráv s.r.o., kteří řešili
původní studii - upravená studie byla předána v prosinci 2016. Tato úprava stála 20 660,- Kč bez
DPH (25 000,- Kč s DPH).
Objednávky na základě, kterých byla zpracována studie i její úprava jsou součástí přílohy ozn. č.1.
a č.2.
BANKOVNÍ SPOJENÍ

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

http://www.novy-jicin.cz

2. Proběhla k zastavovací studii oponentura? Kdo studii posuzoval, hodnotil, schvaloval? Byla
konzultována s jinými odborníky (architekty, památkáři, urbanisty)?
Odpověď Ad 2:
Studie byla projednána s vedením města (1/2016) a v komisi územního plánování a rozvoje města
(3/2016) bez zásadních připomínek.
Studie byla zpracována projekčním ateliérem Architráv s.r.o. a jejími autorizovanými architekty
oprávněnými ke zpracování takovýchto dokumentů.
Hlavním cílem zpracování studie bylo navrhnout, prověřit a posoudit možnosti využití vymezené
plochy z hlediska urbanistického a architektonického tj. navrhnout takové uspořádání území, aby
vznikla vyvážená a funkční plocha s vhodným řešením prostorového uspořádání území,
architektonického uspořádání staveb a veřejného prostranství. Při řešení byly zohledněny
návaznosti na okolní území, zejména původní zástavbu ulice Dolní Brána a stávající objekt České
spořitelny.
Cílem návrhu bylo doplnění uliční fronty a celková obnova ulice Dolní Brána, proto byla navržena
zástavba bytovými domy. Tyto bytové domy respektují původní uliční čáru a navazují na stávající
objekt České spořitelny. Navržené bytové domy hmotou a výškou odpovídají protější původní
zástavbě.
4. Kdo bude nyní za město schvalovatelem případných změn navržených budoucím investorem?
Bude tato záležitost konzultována s odborníky na danou problematiku? Co bude brát město při
změnách navržených investorem za objektivní skutečnosti, u kterých bude souhlasit se změnami
oproti studii (např. v době přípravy akce vyplynou požadavky dotčených správních úřadů, bez
kterých nebude možno akci realizovat, ale tyto nebudou v souladu s aktuální studií). Jak bude město
postupovat, má tohle nějak promyšleno?
Odpověď Ad 4:
Případné změny navržené budoucím investorem by v tomto případě schvalovala RM po vyjádření
příslušných odborů MěÚ a pokud by došla k závěru, že změny jsou tak zásadního charakteru, pak
by byl nový návrh předložen i Zastupitelstvu města. Záměrem města bylo přesné zadání výstavby
v této lokalitě, bez významných změn oproti zadávací studii. Tím by byl realizován záměr, jenž
prošel schvalovacím řízením orgány města.
5. Prosím o zaslání referencí vybraného zpracovatele studie na urbanisticko architektonické práce
vypracované pro sídla obdobného charakteru (města MPR navazující na řešená území).
Odpověď Ad 5:
Referenční projekty realizované firmou Architráv s.r.o.
- Stavební úpravy objektů č.p. 498, 499, 500 na ulici Hoblíkova v Novém Jičíně
(přístavba a stavební úpravy s půdní vestavbou a nadstavbou půdního prostoru ve dvorní
části stávajících domů se vznikem 23 bytových jednotek) – realizováno
- Stavební úpravy domu – G. Hlaďo č.p. 753 – 6 BJ, komerční prostory – vydáno stavební
povolení, dokumentace provádění stavby.
- Obytné domy Pod Bílou Horou, Kopřivnice – realizováno
- Návrh fasády kina Květen v Novém Jičíně - realizováno
- Návrhy fasád domů v MPR NJ (např. ul. Žerotínova)
- Studie prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně + PD – vydáno územní
rozhodnutí
- Studie Kulturního domu v Novém Jičíně
- Studie bytových domů v Ostravě
- Studie - Obytné domy Bohuslava Martinů, NJ

-

Studie Areál Bezručova, NJ – Bydlení na klobouku
Studie Obytné domy Dolní Brána 3/2002

6. Budoucí stavebník je zavazován úplným dodržením studie. Prosím o zaslání dokumentace jejího
projednávání a schvalování, včetně vydaných správních rozhodnutí.
Odpověď Ad 6:
V otázce zpracované studie nebyly dosud vydány žádné správní rozhodnutí. Ty by si zajišťoval
případný vítěz výběrového řízení na prodej pozemku v rámci stavebního řízení. Dále viz odpověď
k bodu ad 2.
7. Jaký smysl má požadavek na doložení referencí o aktivitách uchazeče v oblasti výstavby
rodinných domků?
Odpověď Ad 7:
Reference případného vítěze výběrového řízení dá obraz, jestli v minulosti realizoval obdobnou
výstavbu domů a zda tak je schopen realizovat uvedený záměr. Jedná se o standardní požadavek
zadavatele, kterým si zajistí účast zájemců, kteří mají v dané oblasti dostatečné předpoklady a tím
dokáží splnit dobře zadání a jsou erudovaní v oblasti stavebnictví.
8. Prosím o doložení konkrétních dokladů o iniciativě města při prověřování možnosti zastavění
celé volné plochy až po stavbu Domu školství. Probíhala jednání ve vztahu k možné zástavbě celé
plochy parku za budovou České spořitelny?
Odpověď Ad 8:
Celou plochu parku za budovou České spořitelny není možné zastavět, neboť část pozemku je
v záplavovém území. Při zpracování studie byla využita maximální plocha, kterou je možné
zastavět. Proběhly i jednání s Českou spořitelnou o odprodeji přilehlých ploch, aby zastavěné území
bylo co největší.
9. Z čeho vychází záměr města, aby investor v domech realizoval nové komerční/obchodní plochy?
Proběhl nějaký průzkum, ze kterého by vyplývalo, že jsou tyto plochy v centru města vyžadovány?
Odpověď Ad 9:
Záměr města, aby investor v domech realizoval nové komerční/obchodní plochy vychází z platného
územního plánu. Dostavba ulice v centru města by měla navazovat i funkčně na ulici s obchodní a
komerční zónou. Tato varianta by do dané lokality přinesla život. Konkrétní průzkumy, které by se
týkaly dané lokality, neproběhly. Město vycházelo z obdobných zkušeností v jiných lokalitách
města. Jen komerční objekty bez bydlení způsobují vylidnění těchto oblastí v odpoledních a
večerních hodinách. V tomto případě byla navržena koncepce bydlení a komerčně obchodní plochy,
aby v dané části plynul běžný život města.
V minulosti se v dané lokalitě budovy na stejném místě nacházely a tvořily uliční frontu.

Ing. Vladimír Bartoň
vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic
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