
Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

dále také „povinný su bjekt"

V Ostravě dne 9. března 2019

Žádost o informace

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí níže uvedených

informací.

a)

b)

Povinný subjekt vystavil nedatovanou objednávku číslo O/2970/2017/ODK, dodavatel SAFE

TREES, s.r.o., IČ 26935287. V registru smluv je objednávka uveřejněna pod ID číslem 2634010.

Předmětem plněníje zpracování inventarizace dřevin a hodnoceníjejich provozní bezpečnosti

dle mapových podkladů. Mapové podklady, ačkoliv jsou nedílnou součástí objednávky,

zveřejněny v registru smluv nebyly.

Žádám o poskytnutí mapových podkladů k této objednávce, dále pak vyúčtování objednávky

(fakturu, apod.) a dokument prokazující plnění díla (dodací list, předávací protokol, apod.)

Povinný subjekt vystavil nedatovanou objednávku číslo O/2681/2018/0DK, dodavatel SAFE

TREES, s.r.o., IČ 26935287. V registru smluv je objednávka uveřejněna pod ID číslem 6014011.

Předmětem plněníje zpracování inventarizace dřevin a hodnoceníjejich provozní bezpečnosti

dle mapových podkladů. Mapové podklady, ačkoliv jsou nedílnou součástí objednávky,

zveřejněny v registru smluv nebyly.

Žádám o poskytnutí mapových podkladů k této objednávce, dále pak vyúčtování objednávky

(fakturu, apod.) a dokument prokazující plnění díla (dodací list, předávací protokol, apod.)

S pozdravem

 



r23, Statutární město Ostrava

‘ Uřad městského obvodu Ostravaxlih

Odbor dopravy a komunálních služeb

 

\_ ap....,

Vaše značka.

Ze dne;

Naše značkaleH/021830/19/ODK/Ban Pan

Vyřizujech. Angela Bandolová

Telefon:+420 599 430 472

Faxz+420 599 430 340

E-mailzanqela.bandolova©ovaiih.cz

 

Datum: 11. 03. 2019

Odpověď žadateli o poskytnutí požadovaných informací dle zákona 106/1999 Sb.

Na základě Vašeho požadavku o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám

zasíláme požadované informace:

a) k objednávce č. Ol2970/2017/ODK, dodavatel SAFE TREES, s.r.o., inventarizace

dřevin, žádáte poskytnutí mapových podkladů, vyúčtování objednávky (fakturu,

apod.) a dokument prokazující plnění díla (dodací list, předávací protokol, apod.).

V přílohách Vám zasíláme kopii faktury, předávací protokol a mapové podklady.

b) k objednávce č. O/2681/2018/ODK, dodavatel SAFE TREES, s.r.o., inventarizace

dřevin, žádáte poskytnutí mapových podkladů, vyúčtování objednávky (fakturu,

apod.) a dokument prokazující plnění díla (dodací list, předávací protokol, apod.).

V přílohách Vám zasíláme kopii faktury, předávací protokol a mapové podklady.

S pozdravem

Á

/ ?
enomJeřábek

vedoucí odboru dopravy

a komunálních služeb

 

Horni 79113. 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ 00845451 ' Š F " v |

www.cvajih.cz DIČ cz 00845451 O T ?A A o

no datové schránky 253brdz Číslo účtu 19-1520761/0100

Strana 1 z 1 OSTRAVA.-J|H



~:53, $tatutarni město Ostrava

Uřad městského obvodu Ostrava—Jih

Odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka;

Ze dne;

Naše značka: Jiří/034643 /19/ODK

Vyřizuje: Bc, Angela Bandolová

Telefon: +420 599 430 472

Faxz+420 599 430 340

E-mail: anqeia.bandoíova©ovaiíhcz

 

Datum: 1744. 2019

Odpověď žadateli o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

V návaznosti na vydané rozhodnutí a příkaz Ma istrátu města Ostrav č.'.

smc/1 2 1/19/ / v „ - 'žnosti stěžovatele_
Wze dne 18.3. 2019, na postup městského obvodu Ostrava-

Jih, Uřadu městského obvodu Ostrava- Jih, ve vztahu k žádosti o poskytnutí informace ze dne 27.

2. 2019, Vám dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, zasíláme informace k Vaším dotazům na kácení dřeviny, která byla vykácena dle

vydaného rozhodnutí Č. 100/2018/OP dne 26. Z 2019:

Bod b) objednávku, smlouvu, pracovní příkaz nebo obdobný jiný dokument, kterým byla zadána

realizace kácení dřeviny.

— V příloze Vám zasíláme kopii objednávky a seznam rozhodnutí, kterým byla zadaná

realizace kácení dané dřeviny.

- Elektronický odkaz na smlouvu a objednávku, které jsou uloženy v Registru smluv.

mpszllsmlouvvqov.cz/smlouva/8253247

httpsz/lsmlouvvoov.cz/smlouva/4683908

S pozdravem

M

Ph r. 0 (niel Jq'řábek

vedo cí odboru dopravy

a ko u álnich služeb
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Úbjednávka

Na faktuře uva‘défie vždy Čislo ooýednavky. OIC34á2/2019/ODK

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodni fume VVKRUT zamadni služby a s

Prokesovo namést: 1803/8

72930 Oslrava-Mmavske’ Ostrava Sídlo Pavlovova 3048/40

lC 00845451 70030 Ostrava

DIC C200845451 (olálce DPH)

IC 03921921 DIC (3203921921

PŘÍJEMCE (zasilaciadresa]:

městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3

70030 Oslrava-Hrabflvka

Bank. spojeni Komerční banka. a s

1 „

.Obndnáváme u Vás:

;kaceni dlevin ale p!alnych rozhodnu" ke kácení viz seznam

lFakluw nám zašlete vcetne phlon (dodací list) Datum splatnosti laklury ,e stanoveno nemrive na patnacly' den od data doručení včetne (zazitko

podatelny),

Dalem splatnost: faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z Danko—mlha uctu

Pro akceptaci cb1ednávky zašlele plsemný souhlas na emaulovou adresu vyinzuyiciho referenta uvedeného níže do 10 dnu ode dne doručení

objednávky V případě. že dodavatel takto neučmi. objednávka zaniká Dodavatel: vznika závazek poskytnout plnění dle objednávky pa uveleynem

objednávky v veg-51m smluv Uveřejném objednavky v fegrslru smluv objednatel dodavateh písemné (emailem) oznámí

Pokud se stane zholowlel nespolehlivým plátcem dane dle § 106a zákona o DFHJB objednatel opya'vnen uhradul zhotoviteli za zdamlelne plnem

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účel daneho fonanCniho úřadu dies 1093 zákona o DPH Zaplacenlm částky ve

výš. daně na účet správce dane zhotovnele a zaplacenlm ceny bez DPH zhotovuleli [e splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu

Lhůta plnenl do 31. 03. 2019

Cena vč DPH 300 000.00 Kč

Vyřizuje I tel I email Staňková Veronika lng , 599430364, veronika.stankova@ovajih cz

/‘ _ 7 á I PhDr. omunálnlch

V Ostravě dne' l' ‘7 < „5.0 ’14)

  
OSTRAVA!!!



Kácení iaro 2019 — rozhodnutí rok 2018

Č. RO
 

14/2018; 22/2018; 54/2018; 57/2018; 63/2018; 70/2018; 81/2018; 90/2018; 91/2018;

95/2018; 100/2018

30 ks dřevin

č. RO

46/2018; 47/2018; 53/2018; 55/2018; 61/2018; 66/2018; 69/2018; 73/2018; 77/2018;

80/2018; 97/2018; 101/2018; 102/2018;

34 ks dřevin

č. RO

6/2018; 19/2018; 20/2018; 49/2018;

5 ks dřevin

Celkem 69 ks dřevin na 28 ks RO.


