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Poskytnutí informace 

 
Dne  1.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 1091999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí 
informací formou odpovědi na otázky: 
 
Žádost o poskytnutí informace – otázka/žádost č. 1: 
- Kdo vykonává nebo má vykonávat na zakázce „Instalace vzduchotechniky v objektu základní 
školy Oskol v Kroměříži“ autorský dozor? 
- Zašlete do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplnou kopii smlouvy (rozumí se tím i 
případné objednávky) na provedení autorského dozoru na zakázku „Instalace 
vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“. 
 
Žádost o poskytnutí informace – otázka/žádost č. 2: 
- Kdo vykonává nebo má vykonávat na zakázce „Instalace vzduchotechniky v objektu základní 
školy Oskol v Kroměříži“ technický dozor stavebníka? 
- Zašlete do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplnou kopii smlouvy (rozumí se tím i 
případné objednávky) na provedení technickéh dozoru na zakázku „Instalace vzduchotechniky 
v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“. 
 
Žádost o poskytnutí informace – otázka/žádost č. 3: 
- Jaké činnosti (vyjmenujte všechny) byly sjednány se společností Energy Benefits Centre a.s. 
na zakázku „Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“? 
- Zašlete do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplnou kopii smlouvy (rozumí se tím i 
případné objednávky) na Vámi popsané činnosti. 
 
Žádost o poskytnutí informace – otázka/žádost č. 4: 
- Jaké činnosti (vyjmenujte všechny) byly sjednány s Ing. ……………….. na zakázku 
„Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“? 
- Zašlete do datové schránky společnosti NY legal s.r.o. úplnou kopii smlouvy (rozumí se tím i 
případné objednávky) na Vámi popsané činnosti. 
 
Na základě podkladů dodaných odborem rozvoje města Městského úřadu Kroměříž Vám 
sdělujeme následující: 
 
Žádost č. 1: 
Autorský dozor – Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 160 00 Praha. 
 

NY legal s.r.o. 

Vojtěšská 211/6 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

                          Odbor právní 

Vyřizuje:  JUDr. Irena Gráfová                       

e-mail   irena.grafova@mesto-kromeriz.cz                               

č. tel.                573321191, 723708821 

datum   30. července 2019 

č.j.            MeUKM/057854/2019 

poř.č.             IN – 44/2019 
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Žádost č.2: 
Technický dozor stavebníka - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 160 00 Praha. 
 
Žádost č.3 :  
Energy benefit Centre a.s. vykonával tyto činnosti pro Město Kroměříž : 
 
Objednávka dle CN č. 059/ZZ/2017 ze dne 26.9.2017 

- Zpracování energetického posudku a energetického štítku objektu ZŠ Oskol Kroměříž 
- Zpracování PD na instalaci vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla v rozsahu 

pro stavební povolení 
 

Příkazní smlouva č.SML/459/2017 příkazce a 04-17-164 příkazníka ze dne 21.11.2017 
- Koordinace a příprava projektové žádosti v rámci OPŽP, její zpracování tak, aby byla 

zabezpečena maximální úspěšnost projektu při čerpání maximální výše podpory. 
- Koordinace a zabezpečení veškerých podkladů a náležitostí k úplnosti žádosti. 
- Zpracování a podání projektové žádosti v tištěné verzi i v elektronickém prostředí (dle 

požadavků konkrétní výzvy). 
- Jednání s poskytovatelem dotace v době akceptace projektové žádosti a v době 

hodnocení projektu – zabezpečení požadavků poskytovatele dotace a případné 
doplnění žádosti. 
 

Objednávka č. OBJ/2018/0517/ROZ ze dne 16.4.2018 
- Inženýrská činnost k vydání Stavebního povolení instalace vzduchotechniky ZŠ Oskol 

 
Objednávka č. OBJ/2018/0518/ROZ za dne 16.4.2018 

- Zpracování prováděcí projektové dokumentace na instalaci vzduchotechniky 
s rekuperací odpadního tepla pro výběr zhotovitele, vypracování projektové 
dokumentace ve stupni pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2023 Sb. příloha č. 6 a vyhlášky č. 
169/2018 Sb.  

 
Objednávka č. OBJ/2019/0351/ROZ ze dne 20.3.2019 

- Objednávka autorského dozoru (AD) a technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci 
akce Instalace vzduchotechniky v objektu základní školy Oskol v Kroměříži. 

 
Žádost č.4 :  
S ing. …………………  nebyly sjednány žádné činnosti na zakázku „Instalace vzduchotechniky 
v objektu základní školy Oskol v Kroměříži“ 
 
 

 
otisk úředního razítka 

 

 

JUDr. Irena Gráfová 

právník úřadu 
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Přílohy: 

1. Objednávka dle CN č. 059/ZZ/2017 ze dne 26.9.2017 

2. Příkazní smlouva č.SML/459/2017 příkazce a 04-17-164 příkazníka ze dne 21.11.2017 
3. Objednávka č. OBJ/2018/0517/ROZ ze dne 16.4.2018 
4. Objednávka č. OBJ/2018/0518/ROZ za dne 16.4.2018 

5. Objednávka č. OBJ/2019/0351/ROZ ze dne 20.3.2019 
 


