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Sdělení k žádosti o poskytnuti" informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, 15. 4. 2019
Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu
k informacím"), sděluje žadateli
, nar
, trvale bytem
, na základě její žádosti ze dne 15. 4. 2019, evidována pod č.j.: MUV-1513/2019/NFo), informaci
požadované v žádosti:
Požadované informace se týkají věci dešťové kanalizace v ulici Žižkova:
1. výše nákladů na stavbu
2. Kdo bude zhotovitelem akce + reference zhotovitelem
3. Termin realizace
4. výčet záruk, že vyprojektované řešení bude fungovat a naše nemovitosti nebudou vÍce dešťovou
vodou ohrožovány
5. Důvody nedodržen/s/ibu pana starosty (dopis ze dne 25. 10. 2016)
K bodu 1 žádosti: Stavba bude stát 895.980,40 KČ bez DPH (1.084.136,28 s DPH)
K bodu 2 žádosti: Zhotovitelem je firma Stavby Komeda s. r. o. Reference byly řádně doloženy při
výběrovém řIzenI (např. Stavební Hrma Neuman, s. r. O.).
K bodu 3 žádosti: Stavba musí být zahájená nejpozději v 1. čtvrtletí 2020, lhůta realizace projektu je 12
týdnů od zahájeni stavby. Harmonogram prací včetně zahájení stavby je připravován vybraným
zhotovitelem.
K bodu 4 žádosti: Zárukou by měla být odborná způsobilost projektanta, která je potvrzená jeho autorizaci
v oboru vodohospodářské stavby a jeho deklarovaná spolupráce s hydrogeologem v průběhu realizace.
K bodu 5 žádosti: Zhotovitel byl vybrán až 18. 4. 2019, v roce 2018 proběhly 2 výběrová řIzenI, do kterých
se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Z výše uvedených důvodů nebylo zřejmé, zda bude uvedený záměr vůbec
realizován a nemohly tak být podány relevantní informace. projektová dokumentace včetně výběrového
řízení je k nahlédnutí na MÚ. Na požádání lze s projektantem dohodnout odborný výklad. v případě zájmu,
prosím, kontaktujte asistentku starosty pro dohodnutí termínu
Vaše žádost byla projednána na 6. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 2
zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
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