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Litoměřice 05.03.2018 

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

k informacím, ze dne 16.02.2018 

 

Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 16.2.2018, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

„Prosím o poskytnutí přehledu všech faktur, které byly dosud z veřejných prostředků 

proplaceny firmě EUROVIA CS, a.s. v rámci první etapy rekonstrukce Palachovy ulice od ulice 

Sovovy po křižovatku s ulicemi Tolstého a Palackého. V přehledu prosím uveďte číslo faktury 

a datum, výši plnění, předmět plnění a přiložený soupis prací, je-li k dispozici. 

Zároveň prosím o informaci, na které části smluveného díla město dosud uplatnilo reklamaci 

a jak se s těmito reklamacemi zhotovitel vypořádal.“ 

 

Poskytnuté informace: 

Faktury uhrazené za první část díla (POZN.: v projektové dokumentaci, smlouvě o dílo 

a fakturaci označena jako „III. Etapa“) a 4. souběžně realizovanou část díla – „SSZ“ (POZN.: 

světelné signalizační zařízení – SO 402):  

Číslo faktury Datum 

vystavení 

Výše plnění  

(vč. DPH) 

Předmět plnění 

150500680002652017 30.11.2017 1.105.997,55 Provedené práce na stavbě 

– listopad 2017 

150500680002462017 10.11.2017 3.983.912,52 Provedené práce na stavbě 

– říjen 2017 

150500680002142017 4.10.2017 1.457.436,55 Provedené práce na stavbě 

– září 2017 
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Číslo faktury Datum 

vystavení 

Výše plnění  

(vč. DPH) 

Předmět plnění 

150500680001732017 31.8.2017 1.909.595,39 Provedené práce na stavbě 

– srpen 2017 

150500680001612017 7.8.2017 800.068,01 Provedené práce na stavbě 

– červenec 2017 

150500680001232017 30.6.2017 2.472.731,09 Provedené práce na stavbě 

– červen 2017 

150500680001112017 30.6.2017 1.908.466,57 Provedené práce na stavbě 

– květen 2017 

 

Faktury, vč. zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a rekapitulace 

viz přílohy. 

 

Město dosud neuplatnilo reklamaci k žádné z částí díla, neboť dosud nebylo dílo jako celek 

zkolaudováno. Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad, 

rozhodnutím ze dne 3. 11. 2017, č.j. MULTM/0070038/17/DOP/LKu pouze povolil – s cílem 

zprovoznit alespoň část ulice a eliminovat tak dopravní omezení v lokalitě – předčasné užívání 

stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Litoměřice, Palachova ul. SO 101 Palachova ul. – III. 

Etapa, SO 103 – Sovova ul., SO 104 – Dopravní značení – část III. Etapa“. Jedná se tudíž stále 

o stavbu a zjištěné nedostatky díla, způsob jejich odstranění, kontrola plnění úkolů zhotovitelem 

jsou předmětem kontrolních dnů stavby. Např. v případě výsadby stromů je po zhotoviteli 

požadován odborný posudek o splnění PD předepsaných kvalitativních požadavků. Pro splnění 

požadavku na velikost kruhové lavičky před Kinem Máj zhotovitel doobjednal výrobu dalších 

čtyř částí lavičky tak, aby splnila požadované rozměrové parametry (nejedná o typizovaný 

výrobek).  

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 
 

Přílohy: 

Faktury, vč. zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a rekapitulace za měsíce 

květen – listopad 2017 
 


















































