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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“)

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ, formou od-
povědí na otázky:
1. Kdo vykonával 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
prováděly za subjekt Autorský dozor ve věci uvedené zakázky
2.  Vykonávala  na  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a  vzduchotechnika  školní  kuchyně  ZŠ  v
Kostelci u Holešova"  kterou realizovala společnost KLASA VTP s.r.o. za společnost UPOSS, spol. s
r.o. ve věci uvedené zakázky Autorský dozor fyzická osoba odborně způsobilá (tj. autorizovaná fyzická
osoba dle Zákona 360/1992 Sb.) ?
3.  Účastnil  se  Ing.  Karel  Perůtka,  ČKAIT  1300799,  na  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova"  kterou realizovala společnost KLASA VTP
s.r.o. za společnost UPOSS, spol. s r.o. kontrolních dnů ve věci uvedené zakázky na straně Autorského
dozoru ?
4.  Vykonával  Ing.  Karel  Perůtka,  ČKAIT  1300799,  na  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" kterou realizovala společnost KLASA VTP
s.r.o. za společnost UPOSS, spol. s r.o. ve věci uvedené zakázky Autorský dozor jako osoba odborně
způsobilá (tj. autorizovaná fyzická osoba dle Zákona 360/1992 Sb.) ?
5. Účastnil se Ondřej Šála, IČ 74142801, na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika
školní  kuchyně  ZŠ  v  Kostelci  u  Holešova"  kterou  realizovala  společnost  KLASA  VTP  s.r.o.za
společnost UPOSS, spol. s r.o. kontrolních dnů ve věci uvedené zakázky na straně Autorského
dozoru ?
6. Vykonával Ondřej Šála, IČ 74142801 na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika
školní  kuchyně  ZŠ  v  Kostelci  u  Holešova"  kterou  realizovala  společnost  KLASA  VTP  s.r.o.  za
společnost UPOSS, spol. s r.o. ve věci uvedené zakázky Autorský dozor ?
7. V jakých oborech je osoba autorizovaná dle Zákona č. 360/1992 Sb., jež vykonávala na zakázce
„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" kterou rea-
lizovala společnost KLASA VTP s.r.o. za společnost UPOSS, spol. s r.o. ve věci uvedené zakázky Au-
torský dozor (osoba odborně způsobilá za Autorský dozor) ?

V zákonné lhůtě byly informace poskytnuty s tím, že žádost v bodě 1 byla z důvodu jejího opakování
rozhodnutím odmítnuta.
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