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Vážení,
tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se stavby "Obnova historické části Podmokel - etapa C", a to v návaznosti na tiskovou zprávu ze dne
12. března 2020
Tímto žádám o dokumenty, případně informace zmiňované v tiskové zprávě:
1.
2.
3.
4.
5.

Dohodu se zhotovitelem stavby
Dohodu s Římskokatolickou farností
Všechny zápisy z „desítek jednání se zhotovitelem, církví a právními zástupci města“.
Kopii stránky stavebního deníku, na které je proveden první záznam o vytyčení vedení plynu.
Kopii stránky stavebního deníku, na které je proveden záznam o zjištění, že je nezbytná přeložka plynu.

6) Dokumenty, prokazující pravdivost tohoto tvrzení:
Město se také snažilo během pozastavené stavby domluvit na dalším postupu s církví, která projekt revitalizace na svém pozemku v okolí
kostela nejprve odsouhlasila v souladu s projektem, po vydání stavebního povolení ale začala požadovat změny. „Některé byly drobné,
postupně šlo ale o tak zásadní změny, že je zkrátka nebylo možné akceptovat, protože bychom se dostali do rozporu se zákonem o
veřejných zakázkách,“ říká náměstek primátora Jiří Anděl.
Zejména žádám o dokumenty, z kterých je patrné, jak se požadavky církve stupňovaly od změn drobných až k požadovaným „zásadním“
změnám, při jejichž akceptaci by se město Děčín dostalo do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
7) Dokument, prokazující toto zveřejněné tvrzení: „Stavba byla proto na podzim 2018 zastavena.“
8) Současně žádám vedení města o odpověď na otázku, zda uzavřením zmíněné dohody se zhotovitelem, z hlediska práva, trvá ze strany
objednatele možnost odstoupit od smlouvy o dílo. Žádám o odpověď ANO nebo NE.
Děkuji.
Žádám, aby mi odpověď byla poslána elektronicky.
S pozdravem
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Vážený pane

,

dne 13.3.2020 byla úřadu doručena Vaše žádost o níže uvedené:
tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se stavby "Obnova historické části Podmokel - etapa C",
a to v návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 12. března 2020 Tímto žádám o dokumenty, případně
informace zmiňované v tiskové zprávě:
1. Dohodu se zhotovitelem stavby
2. Dohodu s Římskokatolickou farností
3. Všechny zápisy z „desítek jednání se zhotovitelem, církví a právními zástupci města“.
4. Kopii stránky stavebního deníku, na které je proveden první záznam o vytyčení vedení plynu.
5. Kopii stránky stavebního deníku, na které je proveden záznam o zjištění, že je nezbytná přeložka
plynu.
6) Dokumenty, prokazující pravdivost tohoto tvrzení: Město se také snažilo během pozastavené stavby
domluvit na dalším postupu s církví, která projekt revitalizace na svém pozemku v okolí kostela nejprve
odsouhlasila v souladu s projektem, po vydání stavebního povolení ale začala požadovat změny.
„Některé byly drobné, postupně šlo ale o tak zásadní změny, že je zkrátka nebylo možné akceptovat,
protože bychom se dostali do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ říká náměstek primátora
Jiří Anděl. Zejména žádám o dokumenty, z kterých je patrné, jak se požadavky církve stupňovaly od
změn drobných až k požadovaným „zásadním“ změnám, při jejichž akceptaci by se město Děčín dostalo
do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.
7) Dokument, prokazující toto zveřejněné tvrzení: „Stavba byla proto na podzim 2018 zastavena.“
8) Současně žádám vedení města o odpověď na otázku, zda uzavřením zmíněné dohody se
zhotovitelem, z hlediska práva, trvá ze strany objednatele možnost odstoupit od smlouvy o dílo. Žádám
o odpověď ANO nebo NE.

K bodu 1) uvádíme, že tuto dohodu – tedy dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 a 3. jste obdržel již v rámci
vyřízení žádosti ze dne 28.2.2020 v naší odpovědi ze dne 13.3.2020 č.j. MDC/25975/2020
K bodu 2) v příloze č. 1 doložena Dohoda s Římskokatolickou farností
K bodu 3) odpověď na tento dotaz jste již také obdržel v předchozích odpovědích na Vaše žádosti pod
naším č. j.:
 MDC/119524/2019, ze dne 20.11.2019,
 MDC/25975/2020 ze dne 13.3.2020,
 MDC/25976/2020 ze dne 16.3.2020.
V příloze č. 2 je zápis z 27.1.2020
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K bodu 4) Viz příloha č. 3 – kopie zápisu ve stavebním deníku.
K bodu 5) Viz příloha č. 4 – kopie zápisu ve stavebním deníku.
K bodu 6) Dne 20.11.2019 písemností č. j. MDC/119524/2019 Vám byly zaslány zápisy a
korespondence s církví. Z těchto dokladů jsou patrné požadavky církve.
K bodu 7) Součástí odpovědi ze dne 13.3.2020 č.j. MDC/25975/2020 byla v odpovědi na Vaši žádost
přiložena kopie stavební deníku s uvedením záznamu o pozastavení prací.
K bodu 8) ANO, možnost odstoupení trvá.
Jak vyplývá se shora uvedeného textu jsou pokládáte dotazy v rámci žádostí opakovaně. Vzhledem
k tomu Vás upozorňujeme, že v případě dalších žádostí, které se budou týkat otázek již
zodpovězených budou tyto odmítnuty.

Jaroslav Hrouda
primátor
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