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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 24.03.2021 (k č. j. MUV-1171/2021)

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, obdrželo dne 24.03.2021 žádost
žadatele , nar. , trvale bytem ,
ze dne 24.03.2021(evidována pod č. j.: MUV-1171/2021), v niž žadatel žádá poskytnout:

· kopii přílohy č. 3 - časový harmonogram provádění prací Smlouvy o dílo, kterým se rozumí
přístavba KD na LD ze dne 03.09.2020

· sdělení, zda u rekonstruovaného objektu kd bude umístěna cedule s údaji: kdo stavbu realizuje,
jméno stavebního dozoru, cenu stavby, harmonogram prací a další v rámci informovanosti občanů.

Město Veltrusy zasílá žadateli přňohou požadovanou přílohu č. 3 - časový harmonogram provádění prací
Smlouvy o dílo na rekonstrukci KD na LO.

Ohledně požadované ,,informativní cedule" sdělujeme, že na každé stavbě jsou umístěny cedule dle platné
legislativy (,,Stavba povolena") a dle požadavků poskytovatele dotací (MMR, IROP a OPŽP). O urrňstění další,
třetí cedule město neuvažuje, požadované informace jsou k nalezení na webu města, ve veltruských listech
i v zápisech ze zasedání zastupitelstva.
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Mgr. Filip Volák
starosta města
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Přílohy:
- časový harmonogram provádění prací Smlouvy o dílo na rekonstrukci KD na LD
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