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

 
Žádost o informaci ze 13. listopadu 2017: 
 
Dobrý den, 
  
ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí následujících informací: 
  
Prosím o všechny informace k projektu "Bílina - bezbariérová trasa od nádraží k zelenému domu". 
Etapy, ceny, zhotovitele, zápis z hlasování, kdo pro projekt hlasoval atd. Prostě vše.  
  
Za poskytnutí informací předem děkuji. 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 27. listopadu 2017: 
 
Město Bílina obdrželo 13. 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 informace: 
 
1) Prosím o všechny informace k projektu „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží k zelenému 
domu.“ Etapy, ceny, zhotovitele, zápis z hlasování, kdo pro projekt hlasoval atd. Prostě vše. 
 
Odpověď: 
 
Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu 
 
I. etapa: 
- z Žižkova náměstí k Zelenému domu 
- cena 3.738.632 bez DPH,  
- dodavatel Petr Arpáš, s. r. o. 
- zadání zakázky schváleno usnesením rady města č. 496 z 16.05.2017 
- zápis z hlasování, kdo pro projekt hlasoval (viz příloha č. 1) 
 
II. etapa: 
- od nádraží ČD k Žižkovu náměstí  
- proběhly pouze dílčí úpravy přechodů a míst pro přecházení v minulých letech tak, aby trasa 
odpovídala vyhlášce o bezbariérovém užívání staveb 
 
Další informace o projektu: 
- projekt se plánoval již od roku 2014 
- v letech 2014 a 2015 bylo žádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury (neúspěšně) 
- v roce 2016 bylo žádáno o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
- projektový záměr byl schválen usnesením rady města č. 11 z 12.01.2016 
- podání žádosti o dotaci IROP bylo schváleno usnesením rady města č. 311 z 22.03.2016 
- Na projekt je poskytnuta dotace z IROP ve výši max. 5.020.000 Kč. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Ladislav Kvěch 
tajemník MěÚ 
 
Příloha: 1. Výpis ze zápisu rady města z 16.05.2017 
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