
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,  jejímž 
předmětem bylo poskytnutí těchto informací

 Uveďte všechny osoby, které vykonávaly nebo se částečně podílely na funkcích STAVBYVEDOU-
CÍHO a  HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO na  zakázce  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a  VZT 
školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ ? (uveďte všechny osoby, je-li jich více) vztahující se k:  
- Stavbě ve věci Smlouvy (dle Přílohy 1) - Název stavby: Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní 
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova - Stavebník: Obec Kostelec u Holešova

 Uveďte všechny osoby, které byly přizvány k funkci STAVBYVEDOUCÍHO a HLAVNÍHO STAV-
BYVEDOUCÍHO na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u 
Holešova“ ? (uveďte všechny osoby, je-li jich více) vztahující se k: - Stavbě ve věci Smlouvy (dle  
Přílohy 1) - Název stavby: Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Ho-
lešova - Stavebník: Obec Kostelec u Holešova

 Uveďte u osob dle bodu 1 a 2 jejich členské číslo ČKAIT, jsou-li autorizovanými osobami České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Žadateli bylo sděleno:

V bodě 1 se jedná o opakovanou žádost, nebudeme se touto žádostí zabývat.

K bodu 2 sdělujeme, že funkci stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího vykonávaly pouze osoby, 
uvedené v odpovědi, která vám již byla poskytnuta.

V bodě 3 se jedná opět o opakovanou žádost, nebudeme se touto žádostí zabývat.
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