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Poskytnutí informace (dle zákona

ě,

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Obsah žádosti/dotazu:
S ohledem na skutečnost, že dle úřední desky je opět aktuální příprava revitalizace autobusového
nádraží v Sedlčanech, si tímto dovoluji ze zájmu o místní architekturu požádat o poskytnutí
předmětné architektonické studie, podle níž má být projektová dokumentace vypracována.
Uvedenou studii se mi bohužel nepodařilo prostřednictvím internetu dohledat. Je-li studie k
dispozici na internetových stránkách městského úřadu, prosím pouze o zaslání odkazu. Zároveň si
dovoluji požádat o informaci, zda a kdy proběhla na předmětnou studii architektonická soutěž, a
zda lze případně nahlédnout též do dalších studií vypracovaných v předmětné věci.
Odpověd' Odboru investic Městského úřadu Sedlěany:
Na základě Vaší žádosti doručené dne 27. února 2016 Vám sdělují toto:
Studie stavby byla zpracována Akad. Arch. Vladimírem Pýchou v srpnu 2008 na základě
předchozích konzultací, potřeb Města a požadavků nejen vedení Města. Usnesením RM Č. 16/2008
byl předložený projekt schválen. V návaznosti byly provedeny další úkony v podobě podání žádosti
k projektu ROP, v březnu 2009 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební
povolení. Tato dokumentace byla vyhotovena v květnu 2009 a na základě této dokumentace bylo
v září 2009 Odborem výstavby a územního plánování MěÚ Sedlčany vydáno stavební povolení,
které je stále v platnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že akce je už delší dobu ve vysokém stádiu
připravenosti, kdy pro realizaci schází především zajištění financováni akce.
V současnosti jsou Odborem investic připravovány podklady pro podání žádosti o dotaci z nově
vypisovaného programu IROP, jejíž součástí bude tato dokumentace, aktualizovaná o nové potřeby
vzniklé od doby zpracování původního projektu. S ohledem na to, že dříve schválený
architektonický návrh je velice zdařilý a skutečně vytváří reprezentativní architektonický prostor
kombinující užitné, environmentální i estetické potřeby a díky rozsahu připravenosti projektu
z minulosti bylo rozhodnuto nevypisovat novou architektonickou soutěž o návrh a využít stávající
projekty.
Výchozí studie i následné dokumentace k připravované stavbě jsou k nahlédnutí na Odboru investic
MěÚ Sedlčany, nám. T.G.Masaryka č. p. 34, Sedlčany 264 80. Elektronická podoba projektů není
z důvodu objemu dat a rozsahu zpracovaných dokumentací zveřejněna na internetových stránkách
MěÚ.
Ing. Tomáš anger
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