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Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. 
se sídlem  

Dražkovice 181,  

533 33 Pardubice 

IČ: 28782917 

Mgr. Bc. Filip Losert 

 

V Hroubovicích dne 21. 1. 2019 

Naše značka: OUHROUBOVICE/0001/2019/samek 

Vaše značka:FL/2018 

 

Věc: žádostí o informaci ve vztahu k výstavbě budovy požární zbrojnice dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený pane magistře, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), kterou jsme obdrželi dne 4. 1. 

2019, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona, podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona sděluji: 

1. Žádáme Vás o sdělení, co bylo předmětem jednání se zhotovitelem dne 7.   10. 

2018 a jaký byl jeho výstup 

Schůzka na stavbě za účelem zjištění stavu výstavby a umožnění uložení věcných 

prostředků JPO Hroubovice, a především zaparkovaní CAS Mercedes Benz v rámci 

prevence vzniku škod. Žádný výstup z jednání nebyl. 

2. Žádáme Vás o sdělení, zda a jaké Vám tento den zhotovitel předal dokumenty 

 Žádné dokumenty předány nebyly. Některé dokumenty související se stavbou 

byly zhotovitelem zapůjčeny za účelem informativního jednání na SÚ Chrast a HZS 

Chrudim ve věci budoucí kolaudace díla. 

3. v souvislosti s uvedeným Vás pak rovněž žádáme o poskytnutí elektronických 

kopií předaných dokumentů popřípadě o umožnění nahlédnutí do nich v budově 

OÚ 

Vzhledem k tomu, že zapůjčené dokumenty byly vráceny zástupci zhotovitele a 

žádné kopie nebyly námi pořízeny, nemáme, jak v tomto bodě vyhovět. 
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4. žádám Vás o informaci, na základě jakého právního titulu obec Hroubovice 

stavbu požární zbrojnice užívá 

Na základě souhlasu Zhotovitele s umístěním věcných prostředků JPO Hroubovice 

a zaparkováním CAS Mercedes Benz v rámci prevence vzniku škod. 

5. žádám Vás o informaci, zda je uvedená stavba zkolaudována. 

Není, neboť nedošlo k předání díla. 

 

S úctou, 

 

Marcel Samek 

Starosta obce 

(podepsáno elektronicky) 

 

Doručuje se: 

1. Mgr. et Bc. Filip Losert – elektronicky na emailovou adresu: Losert@advokatijelinek.cz 

2. správní spis 
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