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V ČernotÍnédne 11.5.2020

oÚ Čemotín
K

rukám stamsty obce

Věc:

žádct o pockytnutí informacídle zákona 106Á999sb.

Tlmto ládám o poskytnutívšech lnbrmad ohledně opravy komunikace MK 19 Hluzov

.

Jedná se o proiektovotr dokumentacl, výběřotÉ řízení,zadáraď dokumentaci pro vÝběrové l{zení,řádost o
dotacf, vyúčtwánÍdotagt reklarnace,srnlqrva o dllo. Vše co sowiď

3

touto alď.

oBECNÍ ÚŘap Čp,nNorÍN
753 68 Černotíně.1

okres Přerov

Naše čj.
cRN/335/2020

Vyřizuje:
Andrys Jiří, Ing.

tČo: 00 301 141
tel.: 581 602 903

e-mail: starosta@cernotin.cz

V Černotíně dne:
22.5.2020

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona
přístupu k informacím

o sYobodném

obec Černotínjako povinný subjekt dle ustanovenízákonaě.IO6lIggg Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve zněni pozdějšíchpředpisů, k Žádosti doručenédne 11 .5.2020 ve
věci poskytnutí informacítýkajíci se opravy komunikace MK19 Hluzov.

l.

Pro opravu této komunikace nebylo zapotřebí ani nebylo vyŽadováno stavební povolení.
oprava byla provedena technologií pro opravy ménězátěžoých komunikací, která se
běŽně použivá, proto nebylo potřeba ani projektovou dokumentaci.
3. Žádosto dotaci na opravu MK 19 námzpracovalMikroregion Hranicko.
4. Na 5. zasedáni projednalo zastupitelstvo obce Černotínpřijetí dotace a výsledek
ýběrového Íízenína opravu MK 19 a pověřilo starostu podpisem smlouvy s firmou
Swietelsky.
5. Ve ýběrovémÍizeníjsmeoslovili šest firem, které se zabývají opravami komunikací.
Byly doručeny tři nabídky, zekteých byla vybrána firma Swietelsky.
6. S firmou Swietelsky byla podepsiína smlouva a pÍedáno dílo 6.9.2019. Práce byly
vyfakturov ány a na KÚ zaslána závěr ečná zpr áv a.
7. ProtoŽe se na několika místech začalakomunikace drolit, tak jsme opravu reklamovali.
8. S firmou Swietelsky odpověděla, Že k poškozenídošlo a navrhuje dořešení stavu až po
zimním období.
9. Firma Swietelsky provedla odstranění závad.
10. Roáodl jsem se tuto komunikaci zpevnit ještě vrstvou Živice, kterou firma provedla na
základé objednávky z obecního rozpočtu.

2.

Ing. Jiří Andqýs
starosta

