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Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

 K Vaší žádosti ze dne 16. 8. 2022 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím Vám sděluji následující skutečnosti: 

 

 Na stavbu kanalizace v ulici Majetínská bylo vydáno pravomocné stavební rozhodnutí a stavba je 

připravena k realizaci. 

 

 Bohužel je třeba konstatovat, že realizace stavby nyní vázne nedostatku finančních prostředků, které 

je pro tuto stavbu třeba zajistit. Původní rozpočet stavby z roku 2019 ve výši 19 mil. Kč se vzhledem 

k vývoji ceny stavebních materiálů a stavebních prací zdvojnásobil a v rozpočtu obce není v současné 

době dostatek prostředků z vlastních zdrojů Městyse Brodek u Přerova pro realizaci této stavby. 

  

 Odklad stavby přímo souvisí s nedobrou hospodářskou situací způsobenou zejména koronavirovou 

pandemií a v poslední době s vysokou inflací a válkou na Ukrajině. Tento neblahý hospodářský vývoj 

se projevil zejména úplnou absencí dotačních programů, které na akci tohoto typu nebyly vypsány již 

po dobu více jak předchozích dvou roků. 

 

 Dojde-li k vypsání dotačních programů pro vybudování obecních kanalizací, budeme o tuto dotaci 

ihned žádat a v případě přiznání dotace zahájíme ihned zadávací řízení na zhotovitele této stavby a 

následně přistoupíme k bezodkladné realizaci této stavby. 

 

 S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že žádný, ani přibližný termín zhotovení stavby 

nelze v této chvíli stanovit, či přislíbit. Dovoluji si Vás však ujistit, že je pro Městys Brodek u Přerova 

vybudování veřejné kanalizace v ulici Majetínská prioritou a bude realizována co nejdříve poté, co bude 

pro tuto stavbu zajištěno financování.        

 

S pozdravem 

          Ing. Roman Zbožínek 

                     starosta           

Váš dopis zn. ze dne Naše č. j. Vyřizuje Brodek u Přerova 

16/8/2022 UMBr/629/2022/AF Ing.Zbožínek Roman 29/8/2022 
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