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Poskytnutí informací a vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů č.j. OBAL 217/2019.
Poskytujeme informace podle žádosti č.j. OBAL 217/2019 ze dne 27.5.2019
Otázka č. 1) Obec na Návrh opatření k minimalizaci vlivu úpravy komunikace zpracované
Ing. Vladislavem Gimunem, Povodí Moravy s.p. nevynaložila žádné finanční
prostředky.
Otázka č. 2) Za hydrotechnické posouzení potencionálního vlivu rekonstruované místní
komunikace na změny rozlivů vodního toku Moravské Sázavy v Albrechticích
zaplatila obec Albrechtice částku Kč 61 322,80 Kč. Geometrické zaměření č.
zakázky 0-131/2019 z dubna 2019 bylo součástí studie a nebylo hrazeno
samostatně. Kopie smlouvy a ostatních dokladů budou poskytnuty po úhradě
nákladů na kopírování ve výši 1,50 za každou stránku. Kopírování 16 stran po
1,50 Kč, k úhradě: 24,00 Kč.
Otázka č. 3) Poskytnutí kopií pracovních dokumentů, které byly podkladem pro
zpracování studie pro hydrotechnické posouzení:
a) Specifikace prací je uvedena ve smlouvě o dílo se zpracovatelem ZPSD-SRO-20190014, která je poskytována k bodu 2 žádosti.
b) Rozhodnutí KrÚ Pardubického kraje ze dne 19.4.2019 nemáme k dispozici, máme
rozhodnutí ze dne 19.4.2016, jedná se zřejmě o písařskou chybu ve studii, kde
odkazuje na pracovní materiály ke studii.
c) Dokumentace firmy Optima spol. s.r.o. Vysoké Mýto obsahuje výkresy, které jsou
uloženy na Obecním úřadě k nahlédnutí. Případné pasáže z projektové dokumentace
vám okopírujeme na místě. Jedná se o fascikl v papírové podobě, nemáme
v elektronické podobě. Celý dokument odhadem 60 stran, za cenu 1,50 Kč za každou
stránku k úhradě, tj. 90,00 Kč.
Otázka č. 4) Náklady na vyhotovení stavební dokumentace pro stavební povolení v roce
2014 byly 16 262,00 Kč. Kopie bude poskytnuta po úhradě nákladů na
kopírování ve výši 1,50 Kč za stránku.
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Odhad výše úhrady: 80 stran x 1,50 Kč/celkem 120,00 Kč

Ing. Jaroslav Novák
Starosta obce
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