MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

V Kloboukách dne 2.3.2016

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 16.2.2016, kde žádáte o pokytnutí informace v
souladu se
zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů :
• jaké náklady obec vynaložila na rekultivaci skládky v Martinicích v polovině 90.let,
včetně dotací
• jaké množství jednotlivých druhů odpadů zhotovitel stavby kanalizace obci
vyfakturoval
• doložení všech změnových listů, souvisejících se zaplněním staré kanalizace
betonem, nebo jejím odstraněním a celkovou částku vyfakturovanou obci za tyto
práce
• doložení dokladů o skutečně provedeném archeologickém průzkumu

•

kdo prováděl u výstavby kanalizace stavební dozor a jakou částku za tuto činnost
obci vyfakturoval,

Vám sdělujeme následující:
•

•
•

•

•

•
•

Vybouraný asfaltový povrch a vybourané kanalizační roury a šachty byly uloženy na
skládku. Zhotovitel provedl rozbory asfaltových povrchů a dle zprávy č.0821 2014
107 13 nebyla přítomnost dehtu u zkoušených vzorků zjištěna (viz Zpráva č.0821
2014 107 13 ze dne 3.7.2015).
Odstranění či zaplnění rour staré kanalizace byla provedena dle projektové
dokumentace a následného změnového listu č.6 (viz ZL č.6)
Použití odpadu z asfaltových konstrukčních vrstev do nové konstrukce komunikace –
nebylo použito žádného vytěženého odpadu. Opravy komunikací po rekonstrukci
kanalizace byly provedeny dle schváleného ZL č.9
Jaké náklady obec vynaložila na rekonstrukci skládky v Martinicích v pol.90.let,
včetně dotací – na tuto otázku nejsme schopni odpovědět z důvodu neexistence
podkladů ( skartační lhůta pro účetní doklady je 10 let ). Přesto nutno podotknout, že
jestliže byla provedena rekultivace – zabalení do folie, navrstvení zeminy, proč zde
byla vysazena hlubokokořenící vegetace.
Jaké množství jednotlivých druhů odpadů zhotovitel stavby kanalizace obci
vyfakturoval – zhotovitel vyfakturoval celkem 55 533,45 t odpadu, z toho 51 087,06 t
sypaniny, 3 060,83 t asfaltových povrchů, 1 364,60 t betonu a železobetonu, 20,95 t
keramiky, plastu a kovového odpadu.
Doložení dokladů o skutečně provedeném archeologickém průzkumu (viz Závěrečná
zpráva o provedení záchranného archeologického průzkumu od Mgr.M.Lečbycha)
U projektu Klobouky u Brna – Kanalizace technický dozor investora byl smluvně
zajištěn u fy EUROVISION a.s. za cenu 196 tis.Kč bez DPH.
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Za Radu města Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis , starosta města

Přílohy:
− Zpráva č.0821 2014 107 13 ze dne 3.7.2015
− ZL č.6
− ZL č.9
− Závěrečná zpráva o provedení záchranného archeologického průzkumu od
Mgr.M.Lečbycha
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