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zatím stavět nebude
Nová budova Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Pardubicích se, i přes veškeré
snahy ÚP ČR a vstřícný postoj vůči dodavateli, stavět nebude. Firma, která
měla stavbu realizovat, se rozhodla, že nepřistoupí na dodatek smlouvy a tím
pádem ani na změnu termínu výstavby. Moderní objekt Krajské pobočky ÚP
ČR v Pardubicích měl vyrůst v areálu Masarykových kasáren.
Úřad práce ČR vyzval v uplynulých dnech stavební firmu k převzetí
staveniště. Bohužel bez výsledku. V tuto chvíli proto Generální ředitelství ÚP
ČR společně s MPSV hledá způsob, jak uplatnit vůči dodavateli sankce za
nedodržení podmínek vyplývajících ze smlouvy.
Výstavbou nové budovy chtěl ÚP ČR vyřešit komplikovanou situaci
v tomto krajském městě, nabídnout lidem mnohem vyšší komfort a veškeré
služby pod jednou střechou. Nové prostory by umožnily úřadu reagovat daleko
flexibilněji a efektivněji na stále se měnící požadavky a potřeby, pokud jde o
přístup ke klientům. Soustředění několika pracovišť ÚP ČR na jedno místo by
přineslo značnou úsporu i v provozních výdajích. A v neposlední řadě by tento
krok zjednodušil život také samotným zaměstnancům.
V současné době jsou pracoviště v Pardubicích dislokována na čtyřech
místech. Navíc, především budova v Jiráskově ulici, nemá vhodné propozice a
klienti tak musí trávit čas při čekání v nepříznivých podmínkách. Současným
stavem trpí i zaměstnanci. „Abychom byli schopni zajistit v nové budově
maximální komfort, zvažovali jsme pečlivě výběr vhodné lokality. Po dlouhém
hledání jsme se nakonec shodli na Masarykových kasárnách. Areál splňuje
všechny požadavky na stavbu nové, a lidem dostupné, budovy úřadu,“
popisuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl.
Příprava stavby, jejíž podstatnou část měl spolufinancovat Integrovaný
operační program, začala v roce 2011. Letos v květnu uzavřel Úřad práce ČR
smlouvu s vítězem výběrového řízení, kterým je Sdružení pro realizaci ÚP ČR
Pardubice (vedoucí sdružení je Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., člen sdružení
MARHOLD a.s.). Společnost měla připravit dokumentaci pro stavební řízení,
prováděcí dokumentaci a postavit budovu. To vše nejpozději do 30. 9. 2015.
Celková cena činila 162,1 mil. Kč bez DPH.
Poté, co se rozběhl proces přípravy stavby, obdržel Krajský úřad
v Pardubicích odvolání proti stavbě. Výsledkem bylo zdržení celé akce o zhruba
dva měsíce. Úřad práce ČR se snažil maximálně vyjít dodavateli vstříc a

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

proběhlo několik kol jednání, během kterých mu jeho zástupci navrhli řešení.
Zároveň byli ale vázáni podmínkami, které stanoví projekt.
„Stavba se měla rozběhnout začátkem listopadu 2014. Nabídli jsme
zhotoviteli nejzazší možné posunutí termínu dokončení stavby, a to o 2
měsíce, tedy do konce listopadu 2015. Bohužel společnost na náš návrh
nepřistoupila a dodatek ke smlouvě nepodepsala,“ vysvětluje vrchní ředitel
sekce provozní a majetkové ÚP ČR Zdeněk Studený.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu spolufinancovanou
z evropských peněz, nemůže Úřad práce ČR přistoupit na delší termín
realizace. V Pardubicích se pro tuto chvíli tedy stavět nebude.
Podle společnosti, která měla nové sídlo Krajské pobočky ÚP ČR
v Pardubicích postavit, „není realizace stavby v rozpětí 13 měsíců, do nichž
zasáhne navíc, původně nepředpokládaný, zvýšený objem nepříznivých
klimatických podmínek, reálným požadavkem“.
V tuto chvíli se pracoviště ÚP ČR v Pardubicích nebudou nikam
stěhovat. Stavba nové budovy je připravena, má územní i stavební povolení a
je hotová veškerá dokumentace stavby. V případě zajištění prostředků ze
státního rozpočtu je možné začít stavět téměř okamžitě.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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