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žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Odesilatel:
příjemce: podatelna@muuo.cz
Přílohy: žádost_o_informace_sm|ouva_zjednosmernenj.pdf (56,6 KB);

Dobrý den,

v příloze zasílám žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předem děkuji vyřízení.

S přáním hezkého dne

MěÚ Ústi nad Orlicí
Doručeno: 23,04.201 9 08:10:23
č.j.:MUUo/12226/2019/oRM/
listy: 1 přňohy: O list.přňoh: O
druh příloh:
Sp.znak: Sk.znak/|hůta:
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Žádost o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Odbor rozvoje města
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

v Ústí nad Orlicí dne 22. 04. 2019

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás Žádám o zaslání
následujícího dokumentu a odpovědí na dotazy elektronickou poštou:

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na akci ,,Změna dopravního značení
sídliště Štěpnice" vČetně všech příloh a dodatků.

Dokument vČetně příloh prosím zaŠlete ve formátu PDF.

Dotazy:
l. Kdo a na základě Čeho stanovil body měření pro Průzkum intenzity dopravy sídliště
Štěpnice?

2. Dne 21.12.2018 jsem obdržel tuto zprávu: ,,...Vám v příloze zasílám 2
varianty řešení stavebního objektu 102 - ulice Polská, vypracované na základě uzavřeného
dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. ORM/1720/2/2017. Dopravní inspektorát má k těmto
variantním řešením zásadní výhrady a v této podobě je neschválil. Nemohou být tedy
považována za závazná."(2 varianty propojení ulice U Hřiště s ulicí Polskou).
Jaké výhrady (a jejich zdůvodnění) má dopravní inspektorát na tyto varianty?

Odpovědi na dotazy včetně případných příloh prosím zašlete e-mailem, v případě příloh
ve formátu PDF.

Předem Vám děkuji.

S pozdravem,
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-— Původní zpráva —
Odesilatel: "Eva Holásková" "ho|askcva@!nuuo.cz>
příjemce:
Datum: 05/07/19 10:23
Předmět: odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

odpovídám na Vaši žádost o poskytnutíinformacÍ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Příbhou mé odpovědi je objednávka (smlouva nebyla
sepsána) na projektovou dokumentaci "Změna dopravního značení sIdliště Štěpnice".
K Vašim dotazům :
l) Body měření pro Průzkum intenzity dopravy sídliště Štěpnice stanovil (projektant) na
základě své profesní způsobilosti, v případě potřeby upřesněni se, prosím, obraťte přímo na pana projektanta.
2) K otázce č. 2 - mezi projektantem a dopravním inspektorátem probíhala komunikace - osobní, možná emailová,
kdy si s situaci řešení upřesňovali a vyjasňoval" žádný písemný
dokument od dopravního inspektorátu však nemám v tuto chvíli k dispozici.

V případě dalších dotazů se na mě, prosím, obraťte. S pozdravem.

Ing. Arch. Eva Holásková
odbor rozvoje mčsta - vedoucí odboru
t.: (+420) 465 514 254
m.: (+420) 777 736 334
e.: holaskova@,muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí riad Orlicí
www.ustinadorlici.cz
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Naše č.j.: MUUO/15981/2018/ORM/Ho1
286/2018

Poč. listů. o
Poč. příloh: 1
Počjis,př.. O

OBJEDNÁVKA Č.: 85/2018-ORM/HoI

DODAVATEL

KOKULA s.r.o.

Na Štěpnici 970
56201 Ústi nad Orlicí
lČ: 28784189
DIČ: CZ28784189
Bank. spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

OBJEDNATEL

Město Ústi nad Orlicí
odbor rozvoje města
Sychrova 16
562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
IČ: 00279676
DIČ: CZ00279676
Bank spojení: Km

Vyřizuje:

Objednáváme u Vás:
projektovou dokumentaci na řešeni jednosměrek na sIdlišti Štěpnice s dopravním značením, které bude
projednáno s policii ČR DI Ústi nad Orlicí a také s vlastníkem komunikací Městem Ústi nad or|jcl, odborem
rozvoje města. projektová dokumentace bude zpracována na základě Vaší studie s tím, že do ni budou
zapracovány připomínky dopravní komise, kde bylo navrženo zobousměrnit část. úl. Heranova a část u!. jan
a josefa Kovářů, aby byla vytvořena ucelená část s vnitřním blokem tvořeným z jednosměrek. V
dokumentaci je potřeba doložit situaci ze které by vyplynulo, jaké značky jsou navrženy k odstranění a jaké
dopravní značení je navrženo nově tak, aby situace byla přehledná. Součástí dokumentace bude též textová
část se zdůvodněním navrhovaného řešení a kvalifikovaný odhad nákladů. Dokumentace bude vytištěna v
pracovní verzi, poté konzultována a případné připorrňnky zapracovány do čistopisu. Odevzdání proběhne v
poČtu 4 parě + v elektronické verzi na CD.

Předpokládaná cena:
LhŮta plnění:
Místo dodání:
Poznámka:

36 300,00 KČs DPH
02.05.2018 - 31.05.2018
Ústi nad OrlicI

Na fakturu uved'te číslo této objednávky.
Fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muuo.cz
objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plněni není používán k ekonomické činnosti, ale pro
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e
zákona o DPH.

Dne: 04.05.2018

Ing. arch. Eva Holásková
vedoucí odboru

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlici
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

lČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: http://www.ustinadorlici.cz


