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Sdělení informace
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Vám na Vaše dotazy sdělujeme:
Dotaz č. 1 Kdo projektoval smíšenou stezku 1. etapa?
Smíšená stezka I. etapa byla projektovaná firmou Atelis – ateliér liniových staveb –
Hviezdoslavova 114/4 78202 Olomouc – Nemilany.
Dotaz č. 2 Bude projektovat další etapy smíšené stezky (chodníku) stejná osoba?
Smíšená stezka II. etapa byla projektovaná firmou Atelis – ateliér liniových staveb –
Hviezdoslavova 114/4 78202 Olomouc – Nemilany.
Dotaz č. 3 Kolik stála projektová dokumentace smíšená stezka 1. etapa?
Smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Lomnice dne 21. 01. 2015 usnesením č.
5/3/2015. Celková částka činila 321 921,- Kč
Dotaz č. 4 Kolik stála projektová dokumentace na další etapy?
Smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Lomnice dne 15. 07. 2015 usnesením č.
10/7/2015. Celková částka činila 226 936,- Kč
Dotaz č. 5 Kdo zaplatí chybu v projektu 1. etapa smíšená stezka - chybný výpočet m2 dlažby?
Dle uzavřené smlouvě o dílo, která byla podepsaná dne 21. 01. 2015 a schválena usnesením č.
5/3/2015. Konkrétně článek III. Smluvní sankce uvádí, že v případě, že dojde vlivem vady PD ke
zvýšení nákladů stavby může zadavatel požadovat po zhotoviteli PD částku do výše 8%
z následně vzniklých víceprací při realizaci díla.
Dotaz č. 6 Kdo odpovídá za správnost projektu a kdo ho kontroloval?
Za správnost projektové dokumentace zodpovídá projektant. Viz zákon o územním plánování a
stavebním řádu – Zákon č. 183/2006 Sb, paragraf 159, odstavec 1. Upozorňuji Vás, že tato
informace však nemá směřovat na nás, nejsme právní poradna.

OBEC LOMNICE, Obecní úřad Lomnice čp. 42, 793 02 Lomnice,
IČO 00296198
tel.: 554271024, e-mail: starosta.lomnice@gmail.com,
www.obec-lomnice.cz, ID DS: vjxar2g
Dotaz č. 7 Kdo za to ponese zodpovědnost?

Kontrola projektu se neprovádí, za jeho správnost odpovídá projektant. Pokud máte, namysli
výkon technického dozoru při realizaci stavby, tak na základě uzavřené smlouvy ze dne 22. 10.
2015 (schválené Unesením č. 12/09/2015.) byl pověřen Ing. Vít Hudečka se sídlem: Dolní 431/9
Bruntál 79201.

S pozdravem
„otisk razítka“
Anna Šomodíková
starostka Lomnice

