č.ev. BnJe 05426/20

Žádost č. 5/2020
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů č.j. BnJ-OSŽP-2020/1276-2
I.

Žadatel:

Fyzická osoba:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Doručovací adresa
Kontakt (tel., e-mail)
Zastoupený na základě plné moci ze dne 9.7.2020:
Název firmy

Mgr. Aneta Matoušková, advokátka

IČ

07460414, ev.č. ČAK 18376

Sídlo

Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1

Doručovací adresa

Dtto, datová schránka v2amrjf

Kontakt (tel., e-mail)

aneta@matouskovalegal.cz, tel: 777820499

II. Odbor, kterému je žádost určena:
Město Bakov nad Jizerou

III.

Předmět žádosti o informace:

Obracím se na vás jménem mého klienta pana
, bytem na adrese Malá
Bělá 218, (dále jen “klient“) ve věci připojení objektu p.č.
(po scelování pozemků p.č.
) v katastru obce
Malá Bělá na veřejnou kanalizační stoku. Plnou moc mi udělenou klientem zasílám jako přílohu této žádosti.
Můj klient Vás podáním ze dne 14.5.2020 mimo jiné žádal o:



umožnění náhledu do zadávací dokumentace, kterou byl soutěžen zpracovatel projektové
dokumentace, a která byla poté předložena společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.; a
umožnění náhledu do projektové dokumentace, která byla společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. předložena

V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o sdělení termínu, kdy bude připraven spis s kompletní dokumentací
(tedy i smlouvou o dílo) k náhledu. Věřím, že dokumentaci řádně archivujete v souladu s platnou legislativou a
nebude nutné se v tomto případě obracet na případného poskytovatele dotace či dozorový orgán.
Pro urychlení komunikace mne můžete kontaktovat na tel. čísle + 42 777 820 499 nebo emailem na adrese
aneta@matouskovalegal.cz

Informace:
Dle Vašeho požadavku lze předpokládat, že se jedná o dokumentaci a projektovou dokumentaci, které byly
původně pořízeny pro účely územního řízení a stavebního povolení a pro podání žádosti o dotaci z roku 2010.
Výběrové řízení proběhlo v roce 2010 pod číslem M/008/2010 (toto číslo uvádějte při další komunikaci). Celý spis,
ve kterém je též možné nahlédnout do „Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace“,
je veden pod názvem „kanalizace Malá Bělá“ a je uložen v kanceláři starosty města. Termín nahlédnutí do
dokumentace si je potřeba předem dohodnout u asistentky pana starosty paní Ivany Lisické na tel. 326 214 030
nebo prostřednictvím e-mailu: lisicka@bakovnj.cz.
Projektová dokumentace a podrobné informace k dostavbě kanalizace Bakov nad Jizerou Malá Bělá jsou
zveřejněny a zveřejňovány na webových stránkách města Bakov nad Jizerou www.bakovnj.cz. Projektová
dokumentace s dalšími podrobnými informacemi jsou zveřejněné na stránkách http://jizera.spravcestavby.cz.

IV. Způsob předání informace (zaškrtnout požadovaný způsob)
zaslat poštou
zaslat datovou zprávou
zaslat E-mailem
vyzvednutí osobně

Datum

Podpis

22.7.2020

Lubomír Peroutka

