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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte poskytnutí informace: 

1. Kdy a jak byly provedeny opravy projektu a změny projektu pro stavební povolení „přístavby 

jídelny a polytechnické učebny“ u ZŠ, případně sdělení kdy budou úkoly naplněny 

a) provedení opravy projektu a změny projektu pro stavební povolení „přístavby jídelny a 

polytechnické učebny“ u ZŠ  

b) předložit přehled požadovaných změn projektu  

c) objednat projekt úpravy dětského hřiště  

d) vyhodnotit smlouvu uzavřenou s projekční kanceláří 

2. Předložení kopie přehledu požadovaných změn projektu 

3. Předložení kopie objednávky projektu úpravy dětského hřiště 

4. Vyhodnocení plnění smlouvy uzavřené s projekční kanceláří 

 

Poskytnutí požadované informace: 

1. a) dokumentace ke stavebnímu povolení po 12.4.2019 již měněna nebyla, opravy    

    dokumentace se týkaly dokumentace pro provedení stavby, která byla odevzdána  

    24.6.2019 

b) přehled ještě nebyl předložen zastupitelstvu MČ, jelikož poslední úpravy byly  

    provedeny 24.6.2019 

c) projekt zatím nebyl objednán, úprava dětského hřiště bude řešena samostatným  

    výběrovým řízením 

d) DUR pro podání žádosti o dotaci byla dodána včas dle smlouvy, další části 

    dokumentace byly dodány se zpožděním, a to max 1 měsíc. Zpoždění byla částečně  

    způsobena upřesňováním požadavků objednatele. 

2. Požadovanou informaci zasíláme v příloze této odpovědi  

3. Projekt úpravy dětského hřiště objednaný není, v současné chvíli máme předběžnou nabídku 

na přesun prvků dotčených výstavbou jídelny, nad kterou ještě jednáme a upřesňujeme, kam 

budou prvky přesunuty. Celkové nové řešení dětského hřiště bude předmětem samostatného 

výběrového řízení. 

4. Požadovanou informaci zasíláme v příloze této odpovědi  

 

 

Šárka Fořtová, DiS. 

tajemnice 
 

                       

Přílohy: dle textu 
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