Odesílatel:
Příjemce: <posta@mmdecin.cz>
Předmět: Žádost dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb., - Rekonstrukce ul. Prokopa Holého
Datum: 22. 5. 2020 14:38
Přílohy:
2020_Prokopa Holého 22.5.2020.jpg (soubor nepřiložen v souladu s nastavením konverze příloh)
smime.p7s (soubor nepřiložen v souladu s nastavením konverze příloh)

Vážení,
dnes byl v ul Prokopa Holého, Děčín IV – Podmokly šířen leták viz příloha.
Tímto žádám o informace týkající se obsahu letáku:
1. Kdo je zhotovitelem prací
2. V jakém rozsahu budou práce provedeny
3. Kdy budou práce dokončeny
4. Jaká budou provedena opatření před vstupy do domů a nebytových prostor, tak aby provoz provozoven nebyl znemožněn
Děkuji.
Informace potřebuji k činnosti vyplývající z funkce zastupitele.
Žádám, aby mi odpověď byla doručena v elektronické podobě.
S pozdravem

Tato zpráva je digitálně podepsaná.
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Sdělení o poskytnutí informace
Magistrát města Děčín, odbor rozvoje obdržel dne 22.05.2020 prostřednicvím e-mailu žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích a dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše ve znění pozdějších předpisů.
Žádáte o níže uvedené informace:
1. Kdo je zhotovitelem prací
2. V jakém rozsahu budou práce provedeny
3. Kdy budou práce dokončeny
4. Jaká budou provedena opatření před vstupy do domů a nebytových prostor, tak aby
provoz provozoven nebyl znemožněn
zasíláme odpovědi:
ad 1. Zhotovitelem stavebních prací je společnost STRABAG a. s.
ad 2. Práce budou prováděny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
ad 3. Práce jsou prováděny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, kde je doba
provedení díla 435 dnů od předání staveniště a dále dle článků v této smlouvě o
dílo.
ad 4. Vstupy do objektů v místech výkopu, kde bude prováděna náprava stavebních
prací, zhotovitel zajistí standardním způsobem a to např. pomocí staveništních
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otisk elektronického podpisu

lávek. Každý vstup bude řešen individuálně s ohledem na velikost výkopu a hloubku
výkopu.

Mgr. Petr Kužel
vedoucí odboru rozvoje
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