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Váš dopis ze dne / Vaše značka (č. j.) /Naše značka (č. j.) / Vlčkovice v Podkrkonoší 

9.1.2019                                                6/2019                       31.1.2019 

Vyřizuje | e-mail 

Bohuslava Volfová | starosta@vlckovice.cz 

Poskytnutí informací podle §14 odst.5 písm.d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 9.1.2019 obdržel Obecní úřad Vlčkovice v Podkrkonoší (dále jen „Obecní úřad“ nebo 

„povinný subjekt“) prostřednictvím osobního předání Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve 

které požadujete níže uvedené informace.  

 

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. 6/2019, posoudil ji a konstatoval, že se jedná 

o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje všechny potřebné náležitosti 

dle ustanovení § 14 InfZ. 

 

K Vašemu požadavku uvádíme následující: 

1. Částka za likvidaci a svoz odpadu včetně likvidace eternitu na akci demolice 

sokolovny a požární zbrojnice – 36.599,- Kč 

2. Částka za železný šrot z akce demolice sokolovny a požární zbrojnice – 11.797,- Kč 

3. Zdali v částce za demolici sokolovny a požární zbrojnice bylo také drcení suti a její 

odvoz – nebylo 

4. Nebo zdali to bude obec opět odvážet na své náklady a kam 

5. Proč nebyli z demolice vybrány kameny a jsou součástí suti – během demolice kameny 

vybírány byly, je možné, že byly některé ještě vytaženy ze základů a ty budou řešeny 

dodatečně 

6. Kolik zaplatila obec za opravu vjezdové brány společnosti Vrata centrum Hradec 

Králové – tato firma nám vjezdovou bránu neopravovala 

7. Z jakého důvodu nebylo zhotoveno výběrové řízení na demolici sokolovny a požární 

zbrojnice jako celek – jak již bylo odpovězeno dne 22.11.2018 z důvodu, aby si mohla 

odpad řešit obec po své linii 

8. Jakým způsobem a kdy byli osloveny firmy, které se účastnili výběrového řízení na 

demolici sokolovny a požární zbrojnice – e-mailem 3.9.2018 

9. Který den a kterou hodinu došlo k otevírání obálek od firem, které se účastnili 

výběrového řízení na demolici sokolovny a požární zbrojnice – 15.9.2018 v 12:05 hod 

10. Kdy byla přesně podepsána smlouva s firmou, která výběrové řízení na demolici 

sokolovny a požární zbrojnice vyhrála – 18.10.2018 

11. Proč je projekt na výstavbu požární zbrojnice tak předražený anebo podle čeho byla 

stanovena tato cena a zdali tato cena zahrnuje vyřízení veškeré agendy včetně 

stavebního povolení – cena je stanovena zhotovitelem PD dle výběrového řízení a je včetně 

vyřízení stavebního povolení 
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Problematika vody a kanalizace: 

12. Je v projektu na vodovod počítáno s 2 odečtem – není 

13. Jak bude účtováno stočné 

14. Je v projektu kanalizace počítáno s variantou dešťové kanalizace a splaškové 

kanalizace. Nebo se jedná jen o splaškovou kanalizaci. – jedná se pouze o splaškovou 

kanalizaci 

15. Jak bude zajištěn servis čerpadel a kdo bude hradit opravu čerpadel a kdo bude 

vlastníkem  těchto čerpadel i po záruce. 
 

 

O dotazech poř. č. 4., 13., 15. bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

Podle §5 odst.3zákona o informacích bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup na internetové stránce Obecního úřadu Vlčkovice v Podkrkonoší. 

(http://www.vlckovice.cz/obecni-urad/povinne-informace/)  

S pozdravem 

Bohuslava Volfová 

starostka obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

http://www.vlckovice.cz/obecni-urad/povinne-informace/

