MĚSTO KLOBOUKY U BRNA
č.j.: 36/2018

Klobouky u Brna 14.2.2018
Poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě Vaší žádosti doručené na podatelnu Městského úřadu Klobouky u Brna dne
5.1.2018, kde žádáte o poskytnutí informace v souladu se
zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů :




žádáte kopii protokolu o reklamačním řízení s firmou Strabag



žádáte o informaci, jaký materiál měl být podle projektové dokumentace použit do
konstrukční vrstvy, jaké dopady bude mít použití necertifikovaného materiálu na záruční
lhůtu stavby a kdo bude hradit případné další náklady způsobené v této souvislosti v
budoucnu obci



žádáte informaci, zda částka 448.500,- Kč za archeologický průzkum při stavbě
kanalizace byla pro firmu IMOS dostačující, a zda nežádala zastupitelstvo změnovým
listem o její navýšení z důvodu víceprací

žádáte informaci o výši částky, kterou firma IMOS uhradila za odvezenou zeminu – při
I.etapě rekonstrukce náměstí

vám sdělujeme následující:



město Klobouky u Brna uzavřelo Smlouvu o dílo na dodávku stavby „Klobouky u Brna kanalizace“ se Sdružením pro výstavbu kanalizace Klobouky u Brna, účastníci sdružení
byli v poměru 50/50 tj. IMOS Brno, a.s. a METROSTAV a.s., které bylo dodavatelem
stavby. Reklamační řízení povrchu komunikací bylo ze strany města uplatňováno po
společnosti IMOS Brno a.s. jako vedoucím sdružení - viz.příloha č.1 a 2. Subdodavatelem
zakázky byla společnost Strabag a.s., která práce prováděla a je původcem odpadu



odtěžená zemina ze stavby „Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ byla odpad, za
který zhotovitel stavby objednavateli neplatil



dle projektové dokumentace mělo být pro zhutnění podkladových vrstev stavby
„Přestupní terminál IDS v Kloboukách u Brna“ původně využito metody vápnění, v
počátku realizace stavby bylo však zjištěno, že z technologických důvodů tento způsob
není možný, byla provedena změna PD – viz.příloha č. 3 - příčný řez, změna byla
odsouhlasena změnovým listem, do konstrukční vrstvy bylo použito certifikované
kamenivo – viz.příloha č. 4 – prohlášení o vlastnostech č.DoP-22-13004-474



částka ve výši 448.500,- Kč vyfakturovaná zhotovitelem městu Klobouky u Brna za
archeologický průzkum při stavbě kanalizace byla za tyto práce konečná a nebyla
navyšována.

Za Radu města Klobouky u Brna
Ing. Zdeněk Lobpreis , starosta města

Přílohy:
 reklamace – příloha č.1,2
 příčný řez – příloha č.3
 prohlášení o vlastnostech – příloha č.4
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