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Tel:
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29.12.2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 15.12.2021
Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o informacích“), obdrželo dne 15.12.2021 žádost
(dále jen „žadatel“), ze dne 15.12.2021 (evidována pod č.j.:
MUV- 4877/2021), o poskytnutí následujících informací dle zákona o informacích:
„ke stavbě „Lékařský dům Veltrusy“
- datum předání a převzetí stanoviště
- termín zahájení a ukončení hrubé stavby
- termín zahájení a ukončení instalace hrubých rozvodů
- Zápis o předání a převzetí díla“.
K jednotlivým bodům uvádíme následující:
- Datum předání a převzetí stanoviště
Staveniště bylo předáno a převzato dne 03.09.2020
- Termín zahájení a ukončení hrubé stavby
Hrubá stavba byla zahájena bezprostředně po převzetí a následném zajištění staveniště,
tj. 07.09.2020. Po zahájení prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které vedly k zásadním změnám
uvedeným zejm. v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo schváleným zastupitelstvem města. Všechny změny
a jejich příčiny jsou podchyceny ve stavebním deníku, byly projednány na kontrolních dnech a vedly
k úpravám projektové dokumentace a tím k posunu termínu dokončení stavby. V dodatcích Smlouvy
o dílo byl upřesňován pouze konečný termín dokončení díla, dílčí termíny upřesněny nebyly.
Dle stavebního deníku byla hrubá stavba dokončena 27.04.2021
- Termín zahájení a ukončení instalace hrubých rozvodů
Vzhledem ke změnám v provedení díla byly uvedené práce prováděny postupně podle upravené
projektové dokumentace. Instalace hrubých rozvodů dle stavebního deníku byla zahájena 03.05.2021
a ukončena 29.06.2021.
- Zápis o předání a převzetí díla je včetně přílohy přiložen
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