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Žádost o poskytnutí informace  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Žádost o informaci z 30. října 2017: 
 

Dobrý den, 
  
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí následujících 
informací: 
  
Kde mají v současné době prostory (sídlo) dobrovolní hasiči Bílina?  
  
Jak dopadlo odvolání města ve věci vyhlášky 10/2015, za kterou dostalo město Bílina pokutu 
od antimonopolního úřadu? Pokud město vyhlášku aktualizovalo, prosím o znění 
aktualizované vyhlášky.  
  
Jakou cenu zaplatilo město Bílina za výměnu chodníků v ulicích Želivského a Seifertově? A 
jaká je cena za metr čtverečný chodníku? 
  
Z jakého důvodu se na každé straně náměstí pokládá jiná dlažba? U kostela sv. Petra a 
Pavla je nově položena dlažba jiná, než na druhé straně náměstí.  
    
Za poskytnutí informace předem děkuji. 
 
XY 
 

Odpověď na žádost o informaci z 13. listopadu 2017: 
 

Město Bílina obdrželo 30. října 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž 
žádáte o informace: 
 
1) Kde mají v současné době prostory (sídlo) dobrovolní hasiči Bílina?   
2) Jak dopadlo odvolání města ve věci vyhlášky 10/2015, za kterou dostalo město Bílina 

pokutu od antimonopolního úřadu? Pokud město vyhlášku aktualizovalo, prosím o znění 
aktualizované vyhlášky.   

3) Jakou cenu zaplatilo město Bílina za výměnu chodníků v ulicích Želivského a Seifertově? 
A jaká je cena za metr čtverečný chodníku?  

4) Z jakého důvodu se na každé straně náměstí pokládá jiná dlažba? U kostela sv. Petra a 
Pavla je nově položena dlažba jiná, než na druhé straně náměstí. 

 
Dle vyjádření příslušných vedoucích odborů Vám k jednotlivým bodům sděluji následovné: 
 
Ad 1) 
Dobrovolní hasiči Bílina mají sídlo na adrese Komenského 38, 418 01 Bílina; technika 
dobrovolných hasičů je umístěná v požární stanici Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje na adrese Sídliště U Nového nádraží 678/10, 418 01 Bílina. 
 
Ad 2) 
K dnešnímu dni město Bílina neobdrželo rozhodnutí od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže k podanému rozkladu a ani neučinilo další právní kroky prostřednictvím advokátní 
kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, s. r. o., k zastavení daného řízení. V současné době 
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stále očekáváme rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na podaný rozklad. 
Vyhláška č. 10/2015 je v současné době stále v platnosti. 
 
Ad 3) 
Město Bílina neplatí samostatně za chodníky v Seifertově a Želivského ulici, jejich 
rekonstrukce je součástí projektu „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému 
domu – I. etapa“, jehož náklady jsou cca 5,5 mil. Kč vč. DPH. 
 
Ad 4)  
Na chodnících bezprostředně okolo Mírového náměstí se pokládá dlažba ze štípané žuly, a 
to na základě požadavku orgánu státní památkové péče (Mírové náměstí je centrem 
Městské památkové zóny Bílina). Na ostatních chodnících je povoleno použití betonové 
dlažby. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Ladislav Kvěch 
tajemník MěÚ 
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