
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             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 dokumenty:

1. úplnou naskenovanou  kopii  (včetně  všech příloh)  Protokolu  o předání  a  převzetí  díla
(Předávacího protokolu) vztahující se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzducho-
technika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", realizující společností KLASA VTP
s.r.o. 

2. úplnou naskenovanou kopii dokumentu (včetně všech příloh) Seznamu předávané doku-
mentace vztahující se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", realizující společností KLASA VTP s.r.o.

3. úplnou naskenovanou kopii  dokumentu (včetně  všech příloh)  Výchozí  revize požárních
klapek (Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení) vztahující
se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci
u Holešova", realizující společností KLASA VTP s.r.o. 

4. úplnou naskenovanou kopii dokumentu (včetně všech příloh) Výchozí revize elektrického
zařízení vztahující se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova", realizující společností KLASA VTP s.r.o. 

5. úplnou  naskenovanou  kopii  dokumentu  (včetně  všech  příloh)  Protokol  o  zaregulování
vzduchotechnického  zařízení  vztahující  se  k  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", realizující společností KLASA
VTP s.r.o. 

6. úplnou naskenovanou kopii dokumentu (včetně všech příloh) Protokol o zaregulování za-
řízení vytápění vztahující se k zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika
školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", realizující společností KLASA VTP s.r.o. 

V zákonné  lhůtě  byly  požadované  dokumenty  poskytnuty.  Vzhledem k tomu,  že  dokumenty  byly
poskytnuty bez podpisů, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 
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