
Dotaz ze dne 23.8.2022, č.j. MmP 106440/2022 

Žádost o informace podle zákona 106/1999Sb. 

POVINNÝ SUBJEKT: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice  

1. Kdy bylo zbudované parkoviště na pozemku města parcelní číslo 168/12 v obci Pardubice v katastrálním území 

Pardubičky předáno jako dokončená stavba městu Pardubice.  

2. Bylo parkoviště předáno bez závad? Pokud ne, tak žadatel žádá o předávací protokol.  

3. Bylo město Pardubice investorem stavební akce na zbudování parkoviště na výše uvedeném pozemku?  

4. Kdo byl zhotovitelem této stavební akce?  

5. Kdy zahájilo město Pardubice, pokud bylo investorem této stavební akce reklamační řízení ohledně ucpání 

odtokového kanálu, pokud vůbec.  

6. Žadatel žádá o zaslání projektu k této stavební akci. Projekt je možné zaslat prostřednictvím služby 

www.uschovna.cz.  

Žadatel děkuje za vstřícné vyřízení.  

V Pardubicích dne 23.8.2022 

 
Odpověď ze dne 7.9.2022 na dotaz č.j. MmP 106440/2022 
 

Č. jednací:      MmP 106440/2022 
Č. spisu:           
Počet listů:    1 
Počet příloh: 0 
 
Vyřizuje:        Martin Hebr 

 

Telefon:         466 859 402 
Email:            Martin.Hebr@mmp.cz 
 
Datum:          7.9.2022 

 

Odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb.  

Vážený pane, 

Níže uvádím odpovědi na Vaše dotazy zaslané formou žádosti o informace dle zákona č. 106/1999Sb., které jste zaslal 

na Magistrát města Pardubice dne 23.8.2022.  

 

K dotazu č. 1 
- Vybudované parkoviště na pozemku č. 168/12 v k.ú. Pardubičky bylo předáno městu Pardubice v rámci 

komplexního předání a převzetí dokončené stavby dne 30.7.2021. 
K dotazu č.2 

- Výše uvedené parkoviště bylo předáno bez vad a nedodělků. 
K dotazu č.3 

- Statutární město Pardubice bylo investorem uvedeného parkoviště. 
K dotazu č.4 

- Zhotovitelem stavby Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček včetně uvedeného parkoviště byla 
společnost SKOS s.r.o., Skuteč. 

 

 

http://www.uschovna.cz/
mailto:Martin.Hebr@mmp.cz


K dotazu č.5 

- Reklamace ucpaných odtoků uvedeného parkoviště byla podána dne 8.8.2022 formou reklamačního dopisu 
zaslaného do datové schránky zhotovitele stavby. 

K dotazu č.6 

- Požadovaná dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na připojeném odkazu 
- https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-773077756-

45484976/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-773077756-45484976 
 
 
 
S pozdravem 
 

Ing. Jan Dvořáček 

vedoucí oddělení investic a technické správy 
odbor majetku a investic 
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