
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“)

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ, v níž jsou 
požadovány informace, týkající se dodatečného stavebního povolení stavby „Rekonstrukce vzducho-
techniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“.

1. Kdo bude vykonávat funkci STAVBYVEDOUCÍHO
2. Kdo  bude  vykonávat  funkci  TECHNICKÝ  DOZOR  INVESTORA  (TECHNICKÝ  DOZOR 

STAVEBNÍKA)
3. Kdo bude vykonávat funkci AUTORSKÝ DOZOR
4. Kdy byla nebo kdy bude zahájena stavba „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v 

Kostelci u Holešova 
5. Doručte do datové schránky společnosti …  Objednávku nebo Smlouvu o dílo na realizaci zakázky 

„Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 
6. Doručte do datové schránky společnosti …..  Objednávku nebo Smlouvu o dílo na Technický dozor 

investora zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 
7. Doručte do datové schránky společnosti …… Objednávku nebo Smlouvu o dílo na Autorský dozor 

zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 
8. Doručte do datové schránky společnosti  …..  Protokol o předání a převzetí staveniště zakázky 

„Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 
9. Doručte do datové schránky společnosti …..  Plán BOZP zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky 

školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 

K bodům 1, 2, a 3 povinný subjekt sdělil, že stavba ještě nebyla zahájena, informace nejsou k dispozi-
ci.
K bodu 4 sdělil, že předpokládaný termín zahájení stavby je dle smlouvy 07.2022.
K bodu 5 poslal Smlouvu o dílo (s anonymizací podpisů). 
K bodům 6, 7, 8 a 9 sdělil, že dokumenty ještě neexistují. 
K odpovědi přiložil rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
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