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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.03.2018
Vážený pane magistře,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 19.03.2018 zaslána
prostřednictvím datové schránky statutárního města Brna Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
S poskytnutím informací byly náklady ve smyslu ust. § 17 informačního zákona. Jelikož náklady
byly uhrazeny, zasíláme Vám požadované informace.
V žádosti jste požadoval následující informace týkající se nových hokejových mantinelů v hokejové
hale Úvoz v roce 2017:
1) Kdo je pořizovatelem nových mantinelů (Vaše organizace, HC Kometa Úvoz, z.s., atp.)?
2) Poskytněte mi dokumentaci stavebního úřadu týkající se této zásadní stavební úpravy
(projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou, povolení týkající se změny
stavby, předčasné užívání, kolaudace, atp.) (pozn.: jedná se o zásadní změnu stavby, kdy
například i) plastová ochranná skla byla nahrazena skly skleněnými o jiné výšce
a materiálových vlastnostech, ii) stejně tak mantinely mají jinou výšku než mantinely
původní, iii) materiál konstrukce mantinelů je jiný, nežli bylo v původní stavbě kluziště,
iv) ukotvení základů mantinelů je rozdílné oproti původnímu, v) styk chladících ploch
a mantinelů doznal zásadních změn, atp.)
3) Poskytněte mi veškeré certifikace týkající se použitých stavebních materiálů
zakomponovaných do stavby vámi spravované haly, tj. certifikace a prohlášení o shodě,
doklady prokazující původ majetku a materiálů, revizní zprávy týkající se instalace,
certifikace skel a záruk na všechny komponenty nové stavby. Zvláštní pozornost vyžaduji
při předání bezpečnostních protokolů před uvedením bezpečnostní ochranné části stavby
do užívání.
4) Poskytněte mi informace o odpovědnosti a případném pojištění, kdy by například tato část
nemovitosti způsobila někomu škodu, kdo za škodu odpovídá, atp.
V případě, že pořizovatelem je zcela nebo zčásti Statutární město Brno, Městská část Brnostřed:
5) Poskytněte mi veškeré informace týkající se pořízení mantinelů. Zejména se jedná
o informace o výběrovém řízení (zadávací dokumentace, atp.), nabídky účastníků, protokoly,
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protokoly o likvidaci, prodeji, uložení do skladu, atp., zápisy z kontrolních dnů, předávací
protokoly, atp.
V případě, že pořizovatelem je zcela nebo zčásti HC Kometa Úvoz, z.s.
6) Poskytněte mi veškeré informace týkající se smluvních vztahů, dohod, ujednání, atp. mezi
Statutárním městem Brnem, Městská část Brno-střed a HC Kometa Úvoz, z.s., a jiných
smluv, které máte k dispozici. Zejména se mi jedná o veškeré smluvní zajištění, dohody, kdo
ve svém majetku má zahrnut tento majetek, kompenzace investice formou např. ponížení
nájmu, vlastnictví mantinelů při ukončení činnosti HC Kometa Úvoz, z.s., zápisy
z kontrolních dnů, předávací protokoly, jak bylo naloženo s původním majetkem, atp.
K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.
Pořizovatelem mantinelů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. K tomu přikládáme též
smlouvu o dílo.
K Vašemu požadavku na dokumentaci stavebního úřadu si Vás dovolujeme informovat,
že v uvedeném případě se dle sdělení stavebního úřadu jedná o udržovací práce, které z pohledu
stavebního zákona nevyžadují opatření stavebního úřadu.
Veškeré certifikace jsou součástí dokumentace od dodavatele, kterou Vám poskytujeme jako
součást dokumentů z výběrového řízení.
Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti č. 2737320343Vám zasíláme v příloze.
K bodu 5 Vaší žádosti Vám poskytujeme:
- průvodní technická zpráva
- souhrnná technická zpráva
- situační výkresy
- technická zpráva
- stávající stav – půdorys
- stávající stav – řez A-A
- stávající stav – řez B-B
- bourací práce – půdorys
- bourací práce – řez A-A
- bourací práce – řez B-B
- nový stav – půdorys
- nový stav – řez A-A
- nový stav – řez B-B
- krycí list nabídky
- čestné prohlášení
- smlouva o dílo – vzor
- výkaz výměr
- výpis z registru (HOKEJ-SPORT CZ s.r.o.)
- výpis z registru (Silesia WM s.r.o.)
- výpis z registru (REMOV Sport, s.r.o.)
- zápis o provedení průzkumu trhu
- výzvy k podání cenové nabídky
- zápis z prohlídky
- nabídka (HOKEJ-SPORT CZ s.r.o.)
- nabídka (REMOV Sport, s.r.o.)
- protokol o otevírání obálek
- protokol o jednání hodnotící komise
- materiál pro RMČ BS
- oznámení o výběru
- potvrzení o převzetí
- smlouva o dílo vč. dodatku

-3-

předávací protokol
zimní stadion Brno-Úvoz – dokumentace
záznamy stavby
odvoz mantinelů

Všechny dokumenty Vám zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Informace mohou být rozděleny do více zpráv z důvodu maximální kapacity datové zprávy.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- dle textu
S ohledem na poskytnutí mimoĜádnČ rozsáhlých informací sdČluje povinný subjekt
v souladu s ust. § 5 odst. 3 informaþního zákona, že obsahem poskytnutých
informací jsou dokumenty specifikované v odpovČdi na žádost o informace.

