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Číslo jednací: MUV-2649/2022/NFo
Spisová značka: MUV-S-0056/2022/NFo

Vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
Datum: 03.08.2022

Sdělení  k  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.07.2022 (č. j.: MUV-2649/2022)

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  19.07.2022  žádost
žadatele paní , ze dne
18.07.2022 (evidována pod č.j.: MUV-2649/2022), v nichž žadatel žádá poskytnout:

k VZMR „Oprava hřbitovní zdi“

1. „Odborný posudek o stavu severní,  jižní  a východní  hřbitovní zdi  vč.  fotodokumentace,  příp.  

demoliční výměr“

2. „Zprávu a VV pro výběrové řízení na zhotovitele/viz zápis ZM ze dne 4. 5. 2022“

3. „Písemnou zprávu zadavatele o výběru zhotovitele vč. příloh.“

4. „Smlouvu o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem vč. příloh.“ 

K žádosti město Veltrusy sděluje následující:

Ad. 1.: 
Odborný  posudek  o  stavu  severní,  jižní  a  východní  hřbitovní  zdi  zasíláme  přílohou  tohoto  sdělení,
viz Technická zpráva. Vzhledem k velkému rozsahu fotodokumentace je možné ji poskytnout elektronickou
cestou.

Ad. 2.:
Zprávu a  výkaz výměr pro výběrové řízení  na  zhotovitele  předmětné zakázky  zasíláme přílohou tohoto
sdělení (technická zpráva viz výše).

Ad. 3.:
Písemnou  zprávu  zadavatele  zasíláme  přílohou  tohoto  sdělení  (přílohy  se  prolínají  s  výše  uvedenými
požadavky).

Ad. 4.:
Požadovaná smlouva o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi ve městě Veltrusy“ je zveřejněna 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
https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/9cc0865f-80cc-458e-869b-24ef4e80172e/zakazka/P22V00000005,
a tudíž jsou přístupné každému bez omezení.

____________________
Mgr. Filip Volák
starosta města
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