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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte: 
 

V souvislosti s vyhodnocením soutěže o návrh projektu s názvem Nová mateřská a základní škola pro 

Dolní Měcholupy (dále jen „záměr“) o poskytnutí následujících informací:  

1. Jaký je předpokládaný termín zahájení stavby záměru a jaký je přepokládaný termín zahájení 

provozu záměru?  

2. Jaký je časový harmonogram realizace záměru?  

3. Bude záměr realizován současně (mateřská a základní škola), nebo ve dvou či více etapách?  

4. Kolik tříd bude mít mateřská a kolik tříd základní škola? Jaká je celková kapacitu záměru 

(předpokládaný počet dětí v mateřské škole a žáků základní školy)?  

5. Jaké budou předpokládané emisní dopady záměru na okolí vznikající při provozu záměru a 

jeho dopravní obsluze? S jakou dopravní kapacitou záměr počítá? Kde se předpokládá 

parkování vozidel související s provozem záměru?   

6. Jakým způsobem bude záměr napojen na stávající infrastrukturu? Jaké jsou požadavky na 

dopravní, energetické, vodovodní, kanalizační a další eventuální infrastrukturní napojení?  

7. Jaký je celkový rozpočet záměru? Jaká je přibližná výše plánovaných finančních prostředků 

na 1) přípravu záměru, 2) stavbu záměru, 3) provoz a údržbu záměru (ročně)?  

8. Jaká je dosavadní výše vyčerpaných finančních prostředků v souvislosti se záměrem?   

9. Jaké byly celkové náklady architektonické soutěže na záměr?   

10. Jaké jsou dosavadní náklady na právní služby související s realizací záměru?    

11. Jaké další náklady jsou v současnosti se záměrem již vyplaceny?   
 

Poskytnutí požadovaných informací: 
 

1. V současné době probíhá JŘBU na projekt, termíny nejsou stanoveny. 

2. Termíny zatím nejsou stanoveny. 

3. Termíny zatím nejsou stanoveny. 

4. V mateřské škole bude kapacita 100 dětí (5 tříd) a v základní škole se počítá s kapacitou 540 

žáků (2 x 9 tříd). 

5. V současné době probíhá JŘBU na projekt, tyto informace nám nejsou známy. 

6. V současné době probíhá JŘBU na projekt, tyto informace nám nejsou známy. 

7. Celkový rozpočet záměru ještě není jasný, příprava záměru cca 30 mil. Kč; stavba záměru 

400-600 mil. Kč; provoz a údržba ročně bude vyčíslena dle projektu, který zatím nemáme. 

8. Doposud se vyčerpalo v souvislosti se záměrem 2 965 800 Kč 

9. Náklady architektonické soutěže činily 2 947 650 Kč 

10. Náklady na právní služby související se záměrem 18 150 Kč 

11. Další náklady vynaložené se záměrem nebyly. 
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