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

 

Žádost o informaci z 6. listopadu 2017: 
 

 
Dobrý den, 
  
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí následujících 
informací: 
  
Prosím o kopii smlouvy o nájmu mezi městem Bílinou a poskytovatelem. Jedná se o prostory 
bývalé pošty u vlakového nádraží.  
  
Dále vás žádám o informaci, kdo se podílel (naplánoval) na projektu revitalizace náměstí.  
  
Za poskytnutí informace předem děkuji. 
 
 
XY 

 

Odpověď na žádost o informaci z 9. listopadu 2017: 
 

Město Bílina obdrželo 6. listopadu 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 informaci, týkající se smlouvy o nájmu mezi městem Bílina a poskytovatelem – 
bývalá pošta u vlakového nádraží, a dále o informaci, týkající se projektové dokumentace 
k Revitalizaci Mírového náměstí. 
 
Z dostupných informací a informací finančního odboru nemá město Bílina uzavřený žádný 
smluvní vztah se společností IMPULS Bílina, s. r. o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 110 00 
Praha 1, která je vlastníkem výše zmiňovaného objektu. 
 
Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro provádění 
stavby zpracoval Ing. Pavel Adamec, zhotovitel projektové dokumentace, který byl vybrán na 
základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, tzn. zakázku 
malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při 
jejichž zadávání zadavatel není povinen postupovat dle zákona v souladu s § 31 zákona a je 
povinen dodržet zásady stanovené v § 6 zákona. 
 
Před finální podobou byl koncept Revitalizace Mírového náměstí konzultován s pracovní 
skupinou složenou z koaličních politických stran a v neposlední řadě také s Národním 
památkovým ústavem v Ústí nad Labem. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA 
vedoucí odboru nemovitostí a investic 
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