
 

Statutární město Olomouc ■ Magistrát města Olomouce ■ odbor investic 

 

Magistrát města Olomouce 
Odbor investic  
Oddělení právní odboru investic  
Palackého 1198/14, 779 11 Olomouc 
Datová schránka ID: kazbzri 
www.olomouc.eu 

 
 

 

JUDr. Norbert Sokol 
U Botanické zahrady 6 
779 00 Olomouc 

Váš dopis značka:  Č.j.: SMOL/227389/2022/OI/IP/Rot 
  Sp.zn.: S-SMOL/216573/2022/OI 
Ze dne:  Vyřizuje: Mgr. Jaroslav Rotter  
  Telefon/mobil: 588 488 696 
  E-mail: jaroslav.rotter@olomouc.eu 
  Dne: 18. 8. 2022 
 
 
Sdělení 
 
Vážený pane, 
 
statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) obdrželo dne 8. 8. 2022 Vaši žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

V žádosti se dotazujete na způsob financování, výstavby/rekonstrukce/nutných oprav zimního 
stadionu v Olomouci od roku 2018 ze strany SMOl, a to v jakých částkách a s jakým určením. 
Dále se dotazujete na způsob vyúčtování těchto částek. 

Na základě obsahu Vaší žádosti Vám požadované informace podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme níže: 

 

rok název v tis. Kč vyúčtováno

2018 pořízení kompresoru W110 GRASSO 4 583 dle skutečných výdajů

2019 oprava sterého kompresoru, oprava šaten a zázemí 2 423 dle skutečných výdajů

2020 oprava střešního pláště, výměna vstupních hliníkových dveří, projekt 1 442 dle skutečných výdajů

2020 oprava elektroinstalace, oprava čpavkových ventilů a ventil chlazení 590 dle skutečných výdajů

2020 oprava střechy 446 dle skutečných výdajů

2020 výměna osvětlení 5 163 dle skutečných výdajů

2021 oprava střechy 33 539 dle skutečných výdajů

2021 oprava a doplnění zábran mezi střechou a fasádou, oprava střechy (malá hala) 656 dle skutečných výdajů

2022 výměna mantinelů 5 795 dle skutečných výdajů

2022 demolice kotelny 784 dle skutečných výdajů

2022 trafostanice (včetně připojení) 2 342 dle skutečných výdajů

2022 přeložka ČEZ 1 731 dle skutečných výdajů  

Údaje jsou platné k 31. 7. 2022. 
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Vyúčtování položek uvedených v tabulce bylo provedeno na základě smluv a daňových 
dokladů. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Marek Drešr 
vedoucí odboru investic 
Magistrát města Olomouce 
 
 



Dobrý den,

dovoluji si požádat o informaci, a to:

 1. Jakým způsobem byla financována výstavba / rekonstrukce / nutné úpravy 
zimního stadionu v Olomouci od roku 2018 ze strany statutárního města Olomouc, a
to v jakých částkách, a na co tyto vyly konkrétně určeny?

 2. Jakým způsobem bylo využití těchto částek následně vyúčtováno?

Žádám poskytnutí informace zasláním e-mailem: **********

**********
**********
**********
**********
E-mail: **********


