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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 doplnění poskytnutých informací dle zákona č.106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších případů, která byla na OÚ Poličná
doručena dne 31. 10.2019 Vám sdělujeme následující:

1) V příloze Vám zasíláme položkový rozpočet týkající se akce úprava a zpevnění místní
komunikace na p.č. 2056, p.č. 2054/1 k.ú. Poličná.
2) Dohoda o úpravě a zpevnění uvedené místní komunikace byla ústně provedena dne
16.1.2018 a to mezi starostou obce Poličná, panem Vladimírem Místeckým a panem Jiřím
Naušem, jednatelem firmy Stavební mechanizace – Servis, s.r.o., Za Drahou 1293, 757 01
Valašské Meziříčí. Následně byla zaměstnanci firmy Stavební mechanizace – Servis, s.r.o.
provedena obhlídka místa stavby a to z důvodu upřesnění prací, které bude potřeba udělat .
Dne 15.2.2018 byla následně vystavena objednávka na úpravu a zpevnění místní komunikace
p.č. 2056, p.č. 2054/1, k.ú. Poličná. Tuto objednávku Vám zasíláme v příloze.
3) Dle Směrnice obce Poličná pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, se zakázky na
dodávky nebo služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 100.000,Kč bez DPH, realizují formou přímého objednání nebo smlouvy na služby nebo dodávky a
stavební práce. Předmětné zakázky jsou v kompetenci starosty obce.
4) Žádost o úpravu komunikace a následnou petici za zachování povrchu místní komunikace
Vám zasíláme v příloze.
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5) Stavební povolení ke stavbě rodinných domů nevydává Obecní úřad Poličná, ale Odbor
územního plánování a stavebního řádu, Městského úřadu Valašské Meziříčí. Příjezdová
komunikace k jednotlivým pozemkům existovala již v minulosti, ale povrch je ve špatném
stavu a je zapotřebí jej opravit.

S pozdravem

Vladimír Místecký
Starosta

Příloha:
- Položkový rozpočet
- Objednávka na úpravu a zpevnění místní komunikace
- Směrnice obce Poličná pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- žádost o úpravu komunikace, petice za zachování povrchu místní komunikace
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