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Číslo jednací:
Spisová značka:

MUV-4622/2021/NFo
MUV-S-0076/2021/NFo

Vyřizuje:
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Datum:

Nikola Formanová
317070291
asistentka@veltrusy.cz
01.12.2021

Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů – k č.j.: MUV-4448/21
Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 16.11.2021 žádost
žadatele
, ze dne
16.11.2021 (evidována pod č.j.: MUV-4448/21), v níž žadatel žádá poskytnout „informace ke stavbě
„Lékařský dům – Veltrusy“ ve formě následujících kopií:
1. Dodatků ke Smlouvě o dílo ze dne 3.9.2020 číslo 2, 3, 4, 5, 6
2. Stavebního deníku
3. Finančních nákladů na výkon funkce TDI ke dni 31.10.2021.“.
K žádosti město Veltrusy sděluje:
Ad 1.:
Požadované dodatky smlouvy číslo 2, 3, 4, 5, 6 (včetně smlouvy samé a dodatku č. 1) jsou zveřejněny
ve smyslu ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jak je Vám
velmi dobře známo již z předchozí komunikace, na profilu zadavatele – města Veltrusy
www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9cc0865f-80cc-458e-869b-24ef4e80172e/zakazka/P20V00000001,
a tudíž jsou přístupné každému bez omezení.
Ad 2.:
Stavební deník stavby město Veltrusy k dispozici nemá, neboť jde o povinnost zhotovitele stavby dle ust. §
157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění –
viz připojené rozhodnutí č.j.: MUV-4621/2021/NFo
Ad 3.:
V příloze se zasílají faktury č. 20200308, 20200310, 20200312, 20200314, 20210401, 20210402, 20210403,
20210404, 20210405, 20210406, 20210407, 20210408, 20210409, 20210410 – jimiž je dokládána výše
finančních nákladů na TDI.
Požadované informace se poskytují v takové podobě a v takovém rozsahu, aby byla zajištěna ochrana
osobních údajů, s cílem pokud možno znemožnit jejich případnému zneužití.

____________________
Mgr. Filip Volák
starosta města
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