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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších případů, která byla na OÚ Poličná doručena dne
4. 10.2019 Vám sdělujeme následující:
1) Komunikace na p.č. 2054/1 k.ú. Poličná není nově vybudovanou komunikací. Jedná se o
opravu povrchu již existující komunikace, která zde byla zřízena již před rokem 1950. Na
základě žádosti občanů, kteří v této lokalitě žijí, nebo se zde chystají stavět své rodinné
domy, se obec Poličná rozhodla opravit uvedenou místní komunikaci, která slouží jako
příjezdová komunikace k jejím nemovitostem a pozemkům. Dalším důvodem je také zajištění
snadnějšího přístupu pro vozy integrovaného záchranného systému. Stavební povolení
vydané Odborem územního plánování a stavebního řádu, MěÚ Valašské Meziříčí, týkající se
opravy povrchu místní komunikace nacházející se na p.č. 2054/1, k.ú. Poličná Vám zasíláme
v příloze.
2) Rozhodnutí o opravě uvedené komunikace nebylo na Zastupitelstvu obce Poličná
schváleno a to z důvodu, že celková cena zakázky byla do 100.00,-Kč. Dle Směrnice obce
Poličná pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jsou zakázky na dodávky nebo
služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 100.000,-Kč bez DPH
zcela v kompetenci starosty obce.
3) Původní cena zakázky byla 84.651,60,-Kč včetně DPH.
4) Celou akci provedla firma Stavební mechanizace – servis s.r.o., Za Drahou 1293, 757 01
Valašské Meziříčí.
5) Odborný dozor si obec Poličná zajistila sama ve spolupráci s projektantem stavby panem
Ing. Jaromírem Dybalem.
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6) Jelikož musela obec Poličná nechat dodatečně vypracovat novou projektovou
dokumentaci, je celková aktuální cena zakázky vyšší již o 16.940,-Kč – což je částka za
vypracování nové, dodatečné projektové dokumentace. S touto částkou nebylo při zadávání
zakázky počítáno a jsou to náklady navíc.

S pozdravem

Vladimír Místecký, v.r.
Starosta

Příloha:
- Faktura firmy Stavební mechanizace – servis, s.r.o., za provedení práce na akci „Úprava a
zpevnění místní komunikace na p.č. 2056, 254/1“
- Faktura za zpracování nové projektové dokumentace
- Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
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