
Žádost o poskr'tnutí informace oodle zák č. 106/1999 Sb.

VáŽení,

v souladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozděiších předpisů (dále jen ,,informačnÍ zókon"|, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí
níže specifikovaných informací, ohledně investiční akce: Demolice budovy FRANZ losEF.

Naše společnost v roce 2019 pro Fakultní nemocnici olomouc úspěšně zrealizovala náročnou
zakázku s názvem Demolice budovy G, kdy bychom nádi na tuto dokončenou akci navázali.

Jelikož jsme významná regionální společnost, která se na tyto práce specializuje a patřÍ mezi přední
české společnosti v tomto oboru, tak jsme ochotni poslrytnout i případnou konzultaci s ohledem na
velkou náročnost demolice budov'y Franz Josef, včetně další technické podpory.

Žáoáme o následující informace

1t tokým zpúsobem bude vybrón generóIní dodowtel na prcvcdení demollčniú pmcn

Naše společnost sije vědoma omezení daných informačním zákonem, tedy skutečnosti, že některé
informace povinný subjekt není oprávněn poskytnout. V této souvislostijsrne přgsv{dčeni, že ust. 5 7

až 11 informačního zákona definujÍcí údaje, které nelze poskytovat (citlivé údaje, ochiana obchodního
tajemswi a podobně) nejsou v rozporu s naší žádostÍ.

Ve světle výše uvedeného máme za to, že v tomto případě lze požadované informace poskytnout,
neboť zde nejsou naplněny zákonné předpoklady pro nevyhovění této žádosti.

Samozřejmě je nám známa povinnost nést náklady s odesláním informací Žadateli ve smyslu ust. 5
17 odst. 1 informačního zákona'
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Odpověď  č.j. 7/2022 

k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
 
na Vaši žádost o poskytnutí informace v souladu se z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, týkající se investiční akce „Demolice budovy FRANZ JOSEF“ uvádíme, že zhotovitel 
demoličních prací bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení v souladu se z. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Sledujte proto věstník veřejných zakázek a profil zadavatele, kde 
bude uveřejněno. 
 

V Olomouci dne 30.6.2022 
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