MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

01. 04. 2021
MULB/01393/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1/1
80.1 S/5

Vážený pane,
ve Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
22. 3. 2021, doručené 22. 3. 2021 a zaevidované pod č.j. MULB/01393/2021, ve věci poskytnutí informací ke stavbě
vybudovaného veřejného parkoviště v lokalitě Za Pivovarem (pozemky p.č. 479/3, 479/5, 1125/1,…v k.ú. Lázně
Bohdaneč) jste požadoval následující:
1. kopii smlouvy o dílo, včetně všech případných dodatků, na základě kterých byla stavba zhotovitelem
postavena;
2. kopii stavebního povolení ke stavbě;
3. kopii zápisu o dokončení stavby;
4. kopii zápisu, případně zápisů, na základě kterého (kterých) Město Lázně Bohdaneč stavbu od zhotovitele
převzalo;
5. kopie veškerých závazných stanovisek, které ke stavbě (ať už při zahájení, či dokončení stavby) vydal
Magistrát města Pardubic;
6. kopie veškerých revizních zpráv, které byly ke stavbě nebo jejím vybudovaným částem vydány;
7. kopii kolaudačního rozhodnutí, případně jiného rozhodnutí či opatření příslušného úřadu, na základě kterého
bylo povoleno užívání stavby.
Informace jste požadoval poskytnout v elektronické podobě na elektronickou adresu
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
K bodu č. 1 zasíláme přílohu Smlouva o dílo.
K bodu č. 2 zasíláme přílohu Stavební povolení s nabytím právní moci.
K bodu č. 3 zasíláme přílohu Předávací protokol díla – parkoviště Šípkova.
K bodu č. 4 sdělujeme, že příloha je stejná s bodem č. 3.
K bodu č. 5 zasíláme závazná stanoviska Magistrátu města Pardubic.
K bodu č. 6 zasíláme přílohu Revize elektrického zařízení.
K bodu č. 7 zasíláme přílohu Kolaudační souhlas.
Z důvodu ochrany osobních údajů byly v dokumentech Smlouva o dílo, Stavební povolení s nabytím právní moci,
Předávací protokol díla a Revize elektrického zařízení anonymizovány osobní údaje, konkrétně podpisy fyzických osob.
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Tato informace je dále uvedena v Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci
MULB/01451/2021/OSMRM/MBi, ze dne 01. 04. 2021, které je z důvodu anonymizace osobních údajů vydáváno.

č.j.

S pozdravem

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Přílohy:
Příloha k bodu 1) - Smlouva o dílo
Příloha k bodu 2) - Stavební povolení s nabytím právní moci
Příloha k bodům 3) a 4) - Předávací protokol díla – parkoviště Šípkova
Přílohy k bodu 5) - Závazné stanovisko OHA, Závazné stanovisko OŽP, Závazné stanovisko OD1, Závazné stanovisko OD2
Příloha k bodu 6) - Revize elektrického zařízení
Příloha k bodu 7) - Kolaudační souhlas
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