
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 byly 
požadovány následující informace 

 Součástí Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace zakázky „Rekonstrukce vzducho-
techniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ je jako vyjmenovaná část uvedena VZDUCHO-
TECHNIKA – dle Přílohy 11 a dle Přílohy 11A.
 Součástí  zpracované projektové dokumentace zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky školní ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ dle Smlouvy o dílo (dle Přílohy 11) je i Souhrnná ´technická zpráva 
a Technická zpráva profese vzduchotechniky (dle Přílohy 12A a 12B)
 Smlouva o dílo (dle Přílohy 13) a její  Přílohy (dle Přílohy 13A – poskytnuto jako čj.  OUKUH-
776/2022) však realizaci VZDUCHOTECHNIKY neobsahuje
 DOTAZ: VZDUCHOTECHNIKA, jež je naprojektována dle Přílohy 11, dle Přílohy 12A, dle Přílohy 
12B, je již zrealizována ? 
 Součástí Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace zakázky „Rekonstrukce vzducho-
techniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ je jako vyjmenovaná část uvedena VZDUCHO-
TECHNIKA – dle Přílohy 11 a dle Přílohy 11A. 
 Součástí  zpracované projektové dokumentace zakázky „Rekonstrukce vzduchotechniky školní ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ dle Smlouvy o dílo (dle Přílohy 11) je i Souhrnná technická zpráva a  
Technická zpráva profese vzduchotechniky (dle Přílohy 12A a 12B) 
 Smlouva o dílo (dle Přílohy 13) a její  Přílohy (dle Přílohy 13A – poskytnuto jako čj.  OUKUH-
776/2022) však realizaci VZDUCHOTECHNIKY neobsahuje 
 DOTAZ: Kdy byla VZDUCHOTECHNIKA zrealizována ? (vzduchotechnika vztažena k Přílohám 
12A a 12B) 

Žadateli bylo sděleno, že již na základě vaší předchozí žádosti, byť by mírně jinak formulované, bylo 
sděleno,  že  k  datu  31.12.2021  byly  dokončeny  práce  a  ostatní  činnosti  obsažené  v projektové 
dokumentaci  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a  vzduchotechniky  školní  kuchyně  ZŠ  v Kostelci  u 
Holešova“. 
Stavba „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ byla zahájena a 
bude dokončena v srpnu 2022. K dnešnímu dni dokončena není.
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