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             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Doprovodná informace k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Obec Kostelec u Holešova obdržela žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ, kde se jedná o
tyto informace:

1. Kdo vykonává Autorský dozor na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou realizuje společnost KLASA VTP s.r.o. ? V případě fyzické
osoby uveďte: - jméno a příjmení, IČ osoby (identifikační číslo subjektu) V případě právnické osoby
uveďte: - název subjektu - IČ subjektu (identifikační číslo subjektu) - jméno a příjmení všech fyzických
odborně způsobilých osob (zpravidla autorizované osoby), které provádějí za subjekt Autorský dozor
ve věci uvedené zakázky 

2.  Kdo  vykonává činnost  Technický  dozor  stavebníka  na  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou realizuje společnost KLASA VTP
s.r.o. ? V případě fyzické osoby uveďte: - jméno a příjmení, IČ osoby (identifikační číslo subjektu) V
případě právnické osoby uveďte: - název subjektu - IČ subjektu (identifikační číslo subjektu) - jméno a
příjmení všech fyzických odborně způsobilých osob (zpravidla autorizované osoby), které provádějí za
subjekt Technický dozor stavebníka ve věci uvedené zakázky 

3. Kdo vykonává činnost Koordinátor BOZP na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotech-
nika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", kterou realizuje společnost KLASA VTP s.r.o.? V pří -
padě fyzické osoby uveďte:  -  jméno a příjmení,  IČ osoby (identifikační  číslo  subjektu)  V případě
právnické osoby uveďte: - název subjektu - IČ subjektu - jméno a příjmení všech fyzických odborně
způsobilých osob, které provádějí za subjekt Koordinátora BOZP ve věci uvedené zakázky 

4. Jaký konkrétní typ VZT jednotky (vzduchotechnické jednotky) dodá společnost KLASA VTP s.r.o. v
rámci zakázky „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Hole -
šova" ? Uveďte: - Výrobce VZT jednotky (vzduchotechnické jednotky) - Úplné typové označení VZT
jednotky (vzduchotechnické jednotky)
V zákonné lhůtě byly informace poskytnuty s tím, že u informace týkající  se bodu 1 žádosti  byly
rozhodnutím  odmítnuty  osobní  údaje  fyzické  osoby,  protože  obci  Kostelec  u  Holešova  neudělila
souhlas ke zpracování jejích osobních údajů.
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