
 

From: František Zlámal [mailto:frantisek.zlamal@prerov.eu] 

To:  

Sent: Tue, 15 Jan 2013 18:48:44 +0100 

Subject: RE: Žádost o informace 

 

Vážený pane architekte, 

k bodům 1. a 2. naleznete odpovědi na internetových stránkách statutárního města Přerova 

www.prerov.eu > Magistrát > Veřejné zakázky a výběrová řízení > Veřejné zakázky na adrese: 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsekce=2030&scear

ch=yes&druh_zakazky=2&detail_claim=11776&  

k bodu 3. jsou kopie zápisů v příloze - další jednání probíhaly dvoustranně nebo i po telefonu a zápisy 

z nich nebyly pořizovány. 

k bodu 4. uvádím následující: předpokládám, že Vám jde o světlou výšku konstrukce mostu nad 

určenou hladinou Q100. Podle DÚR je Q100 = 210,809 m.n.m. a spodní hrana konstrukce mostu v 

nejvyšším místě je uvedena ve výšce 211,73 m. Střed nového Tyršova mostu se tedy nachází ve výšce 

cca 92 cm nad hladinou stoleté vody (platné v r. 2008). Most Míru není bohužel majetkem 

statutárního města Přerova, ale ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR s.p.o. a statutární město Přerov 

nemá Vámi požadované údaje k dispozici. 

S pozdravem 

*********************************************************** 

Ing. František Zlámal 

Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Oddělení koncepce a rozvoje města 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 

telefon: 581 268 610, 724 584 814 

fax: 581 268 637 

e-mail: frantisek.zlamal@prerov.eu 
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From:  

Sent: Monday, December 31, 2012 10:39 AM 

Subject: Žádost o informace 

 

Vážení, 

 

tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím v platném znění. Konkrétně prosím o sdělení k následujícím bodům: 

 

1. Jakým způsobem byla vybrána firma na realizaci projekčních a souvisejících prací na zakázku "Lávka 

přes řeku Bečvu, U Tenisu v Přerově" ? 

2. Prosím o poskytnutí kopií dokumentace vztahující se k zadání, vypsání, schválení této zakázky a 

uzavření smlouvy se zhotovitelem, jako je například zadávací dokumentace včetně všech příloh, kopie 

jednotlivých nabídek, kopie zápisu výběrové komise či Rady města v odpovídajícím bodě, kopie 

smlouvy o dílo včetně všech příloh a dodatků. Pokud některé dokumenty existují v elektronické 

podobě, je tato plně dostačující. 

3. Prosím o poskytnutí kopie zápisů jednání k zadávacím podmínkám na realizaci této lávky mezi 

Statutárním městem Přerovem a Povodím Moravy s.p. 

4. V jaké výšce nad hladinou stoleté vody se nachází střed nového Tyršova mostu a Most míru? 

 

Předem děkuji za poskytnutí požadovaných informací. 

 

 

 


