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Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

 
Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 21.08.2018 Vaší 
žádost o poskytnutí informace – „Autobusové nádraží - Králíky“ a dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme 
následující: 
 
1) Žádám o poskytnutí smlouvy o dílo, jejich dodatků a příloh na veřejnou zakázku 
„Autobusové nádraží – Králíky“ 
 
Smlouva o dílo č. 24-SOD-2018-015 ze dne 28.03.2018 včetně příloh je zveřejněna na 
profilu zadavatele způsobem, umožňujícím dálkový přístup, viz 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279072. 
 
2) Žádám o poskytnutí zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části na veřejnou 
zakázku „Autobusové nádraží – Králíky“ 
 
Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části byl vyhotoven dne 01.08.2018 a je přílohou 
tohoto sdělení. 
 
3) Byla vůči zhotoviteli veřejné zakázky „Autobusové nádraží Králíky“ ze strany 
objednatele uplatněna sankce dle ustanovení čl. XV. smlouvy o dílo a v jaké výši? 
 
Sankce jsou vůči zhotoviteli uplatňovány plně v souladu s ustanovením čl. XV. smlouvy o 
dílo. 
Výše sankce uplatňované dle bodu 15.1 je vyčíslena v Zápisu o předání a převzetí díla 
nebo jeho části viz příloha tohoto sdělení. 
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Sankce dle bodu 15.2 bude vyčíslena a vůči zhotoviteli uplatněna po odstranění vad a 
nedodělků. 
 
  
 
 
 
 
„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 
 
 
Bc. Pavel Šverák,  v.r. 
vedoucí odboru výstavby a technické správy 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
1) úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů 
2) Xxxx XxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxx 
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