V

žádost o poskytnuti informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov
Městský úřad
Osvobozeni 470
471 14 Kamenický Šenov

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o informaci týkajíci se
přípravy rekonstrukce objektu bývalé sokolovny konkrétně projektu - Sníženi energetické
náročnosti a rekonstrukce budovy Sokolovny ve městě Kamenický Šenov

-

Kopie veškerých faktur za projektové práce a datumy jejich úhrad.
jakým způsobem byla/byly projektové dokumentace či jejich části předány. Kdo za
město
projektovou
dokumentaci/dokumentace
přebíral,
kopii/kopie
předávacího/předávacÍch protokolu/protokolů.

-

Dále žádám o nahlédnuti do zpracované projektové dokumentace a zároveň žádám
z projektové dokumentace kopii výkazů výměr a prací a kopii kontrolního stavebního
rozpočtu zpracovaného projektantem dle smlouvy o dílo. Pokud existuje vice verzí,
postupně v čase a úrovních rozpracováni zpracovaných, žádám kopie všech
zpracovatelem projektové dokumentace vyhotovených a odevzdaných výkazů výměr,
prací a rozpočtů.

Údaje o žadateli - fýzické osobě:'
jméno a příjmení:
Datum narozeni:
Adresa místa trvalého pobytu:
(příp. adresa bydliště. není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)

Adresa pro doručováni, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:

V

dne 12. 5. 2020

' MÉSTS K Ý ÚŔ1',D C' '"p- pa

, podpis žadatele

Kamenický Šenov

Došlo:
Č.,jedn.:
Dokumer:t:
Přílohy:

13 -05- 2020
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' Smiktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).
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Městský úřad Kamenický Šenov
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správni odbor

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Čislo jednací: MUKS-1874/2020-SO
Spisová
xvll-17/2020-Taj.
značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

Břetislav Chlup
chlup@kamenicky-senov.cz

Datum:

25.05.2020

Zádost o poskytnuti informace podle zák. č. 106/1999 Sb., - rekonstrukce objektu
bývalé sokolovny - xv11-17/2020-Taj.

Vážený pane,
na základě Vaši žádosti
1874/2020-SO, dne 13.05.2020
svobodném přístupu k informacím
sokolovny v Kamenickém Šenově
posíláme požadované informace.

doručené městu Kamenický Šenov pod č.j. MUKSo poskytnuti informaci podle zák.č. 106/1999Sb., o
v platném znění - ,, Příprava rekonstrukce objektu bývalé
- sníženi energetické náročnosti", Vám níže a v příloze

Text žádosti l odpovědi
1. Kopie veškerých faktur za projektové práce - viz příloha
2. jakým způsobem byly předávány projektové dokumentace.
ad l.) Dokumentace byla předávána zápisem o předáni a převzetí díla viz příloha
3. Možnost nahlédnout do projektové dokumentace pro stavební povoleni, poskytnuti
kopie výkazů a výměr, kopie kontrolního rozpočtu
ad 2.)
- Je možné po dohodě u místostarosty města pana Petra Davida, tel. 602 164 490
- dle vyhl. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č.
405/2017 Sb., již tyto údaje nejsou součásti projektové dokumentace
4. - kopie výkazů a výměr, kopie kontrolního rozpočtu - jsou k nahlédnuti u
místostarosty města pana Petra Davida, tel. 602 164 490
Za poskytnuté informace podle zákona o přístupu k informacím požadujeme úhradu
ve výši 6kč.
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tel. 487 712 011
E-podatelna podatelna@kamenicky-senov.cz Adresa pro písemný styk
fax: 487 712 000
info@kamenicky-senov cz
Osvobozeni 470
web www,kamemcky-senov.cz
471 14 Kamenický Šenov

y

S pozdravem

Be, Břetislav Chlup
vedoucí správního odboru
v zastoupeni tajemnice úřadu
Ing. jiřiny Fridrichové

Příloha:
- Zápis o převzetí a
- Zápis o převzetí a
- Zápis o převzetí a
- fa č. 29340129 ze
-

předáni díla ze dne 29.03.2019 (l list)
předání díla ze dne 31.07,2019(1 list)
předáni díla ze dne 10.12.2019 (l list)
dne 31.03.2019

fa č. 29340430 ze dne 31.08.2019
fa č. 29340604 ze dne 15.11.2019
fa č. 29340712 ze dne 17.12.2019

Převzal dne'
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