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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111,Fax +420 374 801 331,e-mail:podatelna@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE: 24.07.2019
EVID. Č.: 15728/19-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 1498/OVÚP/19
VYŘIZUJE: Jana Kopetová
TELEFON: 374 801 143
E-MAIL: kopetova@mustribro.cz
DATUM: 26.07.2019
VYPRAVENO DNE:

Ing. Ervín Severa
severae@centrum.cz

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Městský úřad Stříbro obdržel dne 24.07.2019 žádost Ing. Ervína Severy, o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost není žádostí ve smyslu
zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť neobsahuje některé náležitosti podle § 14 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, a dále nebyla podána prostřednictvím elektronické adresy
podatelny povinného subjektu, přestože ji má povinný subjekt zřízenou a zveřejněnou. Tazatel zvolil
možnost podání žádosti na jinou elektronickou adresu žadatele.
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování zaslanou žádost posoudil podle odst. 5
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, a protože absence některých vyžadovaných údajů
v žádosti a způsob jejího doručení povinnému subjektu nebrání jejímu vyřízení, v souladu s ustanovením
§ 4a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, Vám poskytujeme tuto informaci:
1. V období od 01.01.2015 do 23.07.2019 Město Stříbro uzavřelo se společností Atelier
T-plan, s.r.o., IČ 26483734 tuto smlouvu:
Název smlouvy: Smlouva o dílo na zhotovení Územní studie
Datum uzavření: 24.03.2017
Předmět smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo „ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ORP STŘÍBRO“ (Zhotovení územní studie ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění).
Dodatek smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Územní studie
Datum uzavření dodatku smlouvy: 06.12.2017
Předmět dodatku smlouvy: Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je dílčí změna části termínu
plnění a stanovení konkrétního, nepřekročitelného data ukončení plnění projektu.. Termín pro odevzdání
návrhu Územní studie uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. b) se stanovuje do 4 měsíců po odsouhlasení
aktualizovaných a upřesněných hlavních zásad Územní studie. Smluvní termín dokončení a předání díla
uvedený v čl. IV. odst. 2 písm. d) se mění a po dohodě smluvních stran se stanovuje následovně: do
30.4.2018. Termín byl upraven - stanoven konkrétním (maximálně přípustným) datem ukončení plnění
s ohledem na termíny jednání statutárních orgánů obcí (objednatele) a s ohledem na povinnosti
zadavatele stanovené pro ukončení projektu – akce a jejího vyhodnocení.
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2. Čas plnění, resp. termíny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1)
1) Termín zahájení plnění: do 30 dnů ode dne obdržení výzvy od objednatele, nejpozději 30.6.2017 –
Dne 30.06.2017 byla společnost Atelier T-plan s.r.o., Praha 7 Holešovice vyzvána k zahájení plnění
obsahu smlouvy.
Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo po konkrétních dílčích částech plnění v konkrétních
termínech níže:
a. Zpracování hlavních zásad Územní studie a jejich odsouhlasení do 1 měsíce od zadání díla – Dne
20.07.2017 objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení zakázky poskytl zadání územních studií. Zásady
byly předány a odsouhlaseny 14.08.2017.
b. návrh územní studie v termínu do 3 měsíců po odsouhlasení aktualizovaných a upřesněných hlavních
zásad Územní studie/dle dodatku do 4 měsíců – Návrh studie byl převzat dne 11.12.2017.
c. Pokyny pro zpracování čistopisu byly předány dne 19.03.2018 a čistopis byl předán dne 30.04.2018.
d. délka zpracování Územní studie celkem max. 6 měsíců. Smluvní termín dokončení a předání díla byl
dodatkem smlouvy po dohodě smluvních stran stanoven pevně do 30.04.2018. – Čistopis byl předán
dne 30.04.2018.
3. Datum předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1) – Uvedeno
v odpovědi pod bodem 2.
4. Čas plnění a data předání a převzetí plnění jsou uvedeny v bodech 2. a 3.

Bc. Vladislav Hanzlíček v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Za správnost vyhotovení:
Bc. Jana Kopetová

Obdrží
Ing. Ervín Severa, severae@centrum.cz

Na vědomí
vlastní
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