1) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím" (č.j.516/2018_No_Se_S25/2018).
Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 15.1.2019. Informace
poskytla starostka obce.
Zveřejněno dne: 30.1.2019
Požadované informace:
1. Kdy byl vypracován statický posudek na most u obchodu Hruška,
který je v majetku povinného subjektu a je součástí komunikace
U Hřiště, jak je uvedeno v zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva
obce konané 30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu ( 9) Most u obchodu
- mostní prohlídka, statický posudek)?
2. Kdo vypracoval statický posudek na most u obchodu?
3. Jaké byly finanční náklady na vypracování statického posudku?
4. Jaký je závěr statického posudku?
5. Na kterém veřejném zasedání byl statický posudek projednán a jaké
bylo přijato usnesení?
6. Jak často v současné době tj. denně používá most u obchodu Hruška
starostka obce Nové Sedlice, z místa trvalého bydliště a do místa
trvalého bydliště na adrese U Hřiště 66 (most je součástí obecní
komunikace U Hřiště)?
Poskytnuté informace:
Poznámka pro upřesnění a vysvětlení slovíček: Statickým posudkem je
pracovně nazýván dokument „Stanovení zatížitelnosti mostu M001 – Most
u potravin, Nové Sedlice“. Obci nemohlo být předem známo, jak
požadovaný dokument nazve v budoucnu jeho zpracovatel.
K dotazu č. 1:
Statický posudek, jak je uvedeno v zápise z veřejného zasedání ZO
konaného 30.7.2018 je, včetně data vyhotovení (6/2018), veřejně
přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové
Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti
mostu (statický posudek).
Přímý odkaz:
•

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%
C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 2:
Statický posudek, na most u obchodu, je, včetně uvedení autora
Ing. Tomáše Vašíčka (osoba, která vypracovala statický posudek), veřejně
přístupný ke stažení a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové
Sedlice v Menu – Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti
mostu (statický posudek).
Přímý odkaz:
•

e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%
C3%ADloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf

K dotazu č. 3: Finanční náklady na zpracování statického posudku
(stanovení zatížitelnosti mostu) byly 42.350,- Kč.
K dotazu č. 4:
Statický posudek je, včetně závěru, veřejně přístupný ke stažení
a k nahlédnutí na webových stránkách obce Nové Sedlice v Menu –
Projekty – Most u obchodu – Stanovení zatížitelnosti mostu (statický
posudek).
Přímý odkaz:
e_download.php?file=data/editor/227cs_2.pdf&original=p%C5%99%C3%A
Dloha%202%20zat%C3%AD%C5%BEitelnost%20mostu.pdf
K dotazu č. 5:
Statický posudek byl projednán
1. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2018 pod bodem
č. 8 zápisu s přijatým usnesením v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výdaje obce na zpracování
statického posudku mostu u obchodu, PD na rekonstrukci elektroinstalace
a rekonstrukci elektrických rozvaděčů v budově školky v celkové hodnotě
86.000,- Kč
2. na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
30. 7. 2018 pod bodem č. 9 zápisu (jak ostatně sám uvádíte v dotaze
č. 1) s přijatým usnesením v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrových řízení na zpracování:

•
•
•

PD na opravu mostu u obchodu
PD na výstavbu nového mostu u obchodu
pasportu komunikací a mostů v obci

Poznámka:
K dotazu č. 6 bylo podle ustanovení § 8a zákona (106/1999 Sb) a současně
dle § 3 odst. 3 téhož zákona vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informací.

