
Zveřejňování informací za rok 2014 

Žádost  - Řevnice dětem o.s. x ZŠ Řevnice   9.1.2014 

Žádost o sdělení informací o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní praxe jako pedagoga u obou 

zástupkyň ředitelky ZŠ Řevnice. Mgr. P.Mejstříkové Sulkové a PaeDr. J. Tiché. 

Odpověď ZŠ Řevnice   

  

 

 

 

 

1/14 Žádost o podání informací podle zákona č.106/1999 Sb. 

Žádost o poskytnutí informací:   

- Zaslání kopie osvědční  (písemně i mailem ) o absolvování studia Mgr. Seidlerové v letech 
2006- 2007, tak jak uvedla ve svém profesním životopise. 

- Jedná se o Studium pro ředitele škol a školských zařízení, jehož absolvování uvedla Mgr. 
Seidlerová v podkladech pro konkurzní řízení.  

Čj.1180/2014/TAJ/He  ze dne 26.03.2014 

Vyřizuje : Tajemnice 

Dne 26.3.2014 jsem obdržela Vaši žádost , ve které žádáte o poskytnutí informace týkající se  Studia 
pro ředitele školy a školských zařízení, jehož absolvování uvedla v podkladech pro konkurzní řízení 
Mgr. P.Seidlerová. V inspekční zprávě z října 2013 se neobjevila informace,že toto studium zahájila 
teprve v září 2013, proto žádáte o zaslání kopie osvědčení o absolvování studia v letech 2006-
2007,tak jak uvedla ve svém profesním životopise. 

Mohu Vám k dotazu sdělit následující: 

Paní ředitelka ZŠ Řevnice Mgr. Pavlína Seidlerová zaslala k mým rukám vyjádření,že studuje tento rok 
a zkoušky dělá v červnu. Před lety absolvovala 2 moduly studia, a to Manažerské řízení změn a 
Supervize v manažerské praxi (uvedeno ve složce ke konkurzu –osvědčení nebylo dodáno) tyto 
moduly byly součástí projektu NIDV Úspěšný ředitel (byl prezentován jako Funkční studium – pokud 
někdo absolvoval všechny moduly) 

Více o projektu:  

http://www.nidv.cz/cs/projekty-esf/narodni-projekt-uspesny-reditel.ep/ 

 

   

Odpověď  zaslána dne 26.03.2014 poštou + e-mailem (na přání tazatele)  

http://www.revnice.cz/data/106/106-2014/%C5%99evnice%20d%C4%9Btem%20-%20praxe%20(2).pdf
http://www.nidv.cz/cs/projekty-esf/narodni-projekt-uspesny-reditel.ep/


2/14  Žádost o poskytnutí informace  

Žádost o poskytnutí smluv na zajištění služeb svozu odpadu pro Město Řevnice pro rok 2014, 
případně i pro období následujících let,pokud byly předmětné smlouvy uzavřeny na delší období než 
jeden rok, zároveň se žádost vztahuje i na veškeré přílohy vč. cenových ujednání , a dále o poskytnutí 
všech informací týkajících se ceny, za kterou bude pro město vykonáván svoz směsného a třísněného 
komunálního odpadu.  

 

Č.j. 1339/2014/TS/PKu ze dne: 08.04.2014 

Vyřizuje: Technická správa – p.Kubásek  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., bylo odpovězeno:  

Pro město Řevnice, dotazované služby zajišťuje firma EKOS Řevnice s.r.o., která je  100% vlastněna 
městem Řevnice.  

Požadované smlouvy jsou zaslány v příloze (k nahlédnutí na MěÚ Řevnice)  

Odpověď zaslána dne: 17.04.2014 poštou (dodejka)  

 

3/14 Žádost o poskytnutí informace  - informace o kanalizaci Pod Vrážkou 

Žádám o informaci,kterého úseku, jmenovitě č.parcel, se týká realizace splaškové kanalizace v lokalitě 
Pod Vrážkou v délce 399 m, dle zápisu ZM č.6 ze dne 4. Srpna 2011 bod č.4 

Č.j. 1358/2014/EO/JKa  ze dne 09.04.2014  

Vyřizuje: Ekonomický odbor – p.Kadlec 

Město Řevnice realizovalo v roce 2011 až 2012 splaškovou kanalizaci v lokalitě Pod Vrážkou, v ulici 
Škroupova v délce 399 m.  

V příloze zasláno zaměření skutečného provedení stavby gravitační kanalizace SO 02 Pod Vrážkou ( 
k nahlédnutí na MěÚ Řevnice)  

 

Odpověď zaslána dne: 10.04.2014 poštou (dodejka) 

 

4/14 Informace o postupu zřizovatele ve věci podnětu předaného ČSI 

Žádost o sdělení jakým způsobem se zřizovatel zabýval podnětem ČSI – týkající se Studia pro ředitele 
škol a školských zařízení – a jaké závěry z něj vyvodil.  

Č.j. 1515/2014/TAJ/He ze dne 10.04.2014 

Vyřizuje: Tajemnice  

Na základě vaší žádosti, ve které žádáte o poskytnutí informace týkající se Studia pro ředitele školy a 
školských zařízení, jehož absolvování uvedla v podkladech pro konkurzní řízení Mgr. P.Seidlerová. 
V inspekční zprávě z října 2013 se ale objevila informace, že toto studium zahájila teprve v září 2013 a 



proto žádáte o sdělení, jakým způsobem se zřizovatel tímto podnětem zabýval a jaké závěry z něj 
vyvodil. 

Žádost byla předána Radě města k posouzení a Rada města se jimi zabývala na svém jednání č. 146 
dne 11.4.2014 a vydala usnesení:  

RM bere na vědomí informaci spolku Řevnice dětem týkající se sdělení, jakým způsobem se zřizovatel 
zabýval podnětem a jaké závěry vyvodil z informace,že ředitelka ZŠ Řevnice nemá Studium pro 
ředitele škol a školských zařízení.  

RM bere na vědomí informaci,že v souladu s §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a změně některých zákonů, ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož 
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen „svazek obcí“), může být jen ten,kdo vedle 
předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost 
ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků podle §24 odst. 4 písm.a). 

RM bere na vědomí informaci,že výše uvedené studium pro ředitele škol zakončí ředitelka ZŠ Řevnice 
paní Mgr. Seidlerová v červnu 2014.  

 

Odpověď zaslána dne: 14.04.2014 poštou (dodejka)  

 

5/14 Žádost o poskytnutí informace  

 

Žádost  o poskytnutí vyjádření projektanta pana Ing. Dyntara z firmy EKIS, spol. s r.o. k problematice 
rázových hutnících zkoušek zemní pláně při opravě ulic Tyršova a Revoluční jak je uvedeno v zápise 
RM č. 142 ze dne 7.3.2014 

Č.j. 1420/2014/TAJ/He  ze dne 10.04.2014 

Vyřizuje : Ekonomický odbor – pí. Slámová  

Požadované vyjádření projektanta :  

Dobrý den, posílám vyjádření k hutnícím zkouškám v ulici Tyršova: 

Dle normy ČSN 72 1006 lze rázovou zatěžkávací zkoušku použít ke stanovení míry zhutnění 
v případech shodných a uvedených  u statické zatěžovací zkoušky. 

Tzn. k ověření deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby jako je modul 
přetvárnosti,poměr modulů přetvárnosti a další vlastnosti požadované dokumentací.  

Pro zjištění míry zhutnění zemin lehkou dynamickou deskou byl stanoven korelační vztah (převodní 
koeficient) mezi modulem deformace M vd a modulem přetvárnosti E def. 

Program měření je prováděn dle technických podmínek pro kontrolu a přejímání prací. 

 

Odpověď zaslána dne: 14.04.2014 e-mailem (na žádost tazatele)  



  

6/14   Žádost o poskytnutí informace  - projektová dokumentace a smlouva se zhotovitelem a 
předávací protokol stavby – splašková kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou 

 

Žádám o všechny podklady, které se týkají zápisu ZM č. 6 ze dne 4. Srpna 2011 bod č.4 dotace 
Středočeského Fondu Životního prostředí a zemědělství evid.č. FTP/VOD/007756/2011 ve výši 3,5 
milionu Kč na „Rozšíření a intenzifikaci ČOV Řevnice z 2400EO na 3700EO a doplnění technologie ČOV 
o kalové hospodářství včetně osazení dekantační odstředivky. Součástí projektu je realizace splaškové 
kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou v délce 399m“. 

Žádám především o projektovou dokumentaci splaškové kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou v délce 
399m, smlouvu se zhotovitelem a předávací protokol této stavby.  

Č.j. 1421/2014/TAJ/He  ze dne 10.04.2014 

Vyřizuje : Ekonomický odbor – p.Kadlec 

Město Řevnice realizovalo v letech 2010 až 2012 splaškovou kanalizaci i v lokalitě Pod Vrážkou, v ulici 
Škroupově  podle projektu a žádosti o dotaci v délce 399 m (ve skutečnosti, podle protokolu o 
převzetí a předání stavby, 330m řadu + 72m přípojky – zaměřovací výkres zaslán v příloze ) 

Smlouva o dílo se zhotovitelem a materiály projektové dokumentace byly předány přímo p.starostovi 
na vaše plánované setkání, kde je budete mít k nahlédnutí.  

 

Odpověď zaslána dne: 25.04.2014 poštou (doporučený dopis) 

 

 

7/14  Upřesnění informace o kanalizaci Pod Vrážkou  

Žádám o upřesnění Vašeho vyjádření č.j. 1358/2014/EO/JKa. 

1) V průvodním dopise uvádíte,že ul. Škroupova má délku 399m. V přiloženém výkresu 
zaměření skutečného provedení stavby SO 02 Pod Vrážkou je 330,12 m. 

2) V textu uvádíte realizaci splaškové kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou v roce 2011 až  2012. 
Žádám o zaslání termínu přejímky a rozsahu předávaných tras na část SO 02 Pod Vrážkou. 

3)  Žádám  informaci o splaškové kanalizaci Pod Vrážkou v délce 399m dle ZM č.6 ze dne 
4.8.2011, bod č.4 

Č.j. 1496/2014/EO/JKa ze dne 14.04.2014 

Vyřizuje: Ekonomický odbor – p.Kadlec  

Město Řevnice realizovalo v roce 2011 až 2012 splaškovou kanalizaci v lokalitě Pod Vrážkou, v ulici 
Škroupova v délce 399m. Podle předávacího protokolu ze dne 24.11.2011 bylo vybudováno v oblasti 
pod Vrážkou, ulici Škroupově celkem 402,50 m kanalizace (stoka E6 je dlouhá 330,12m + 13 přípojek 
v celkové délce 72,38 m) tj. o 3,5 m více proti projektu a žádosti o dotaci.  

V příloze zasíláme kopii zápisu o předání a převzetí díla sepsaný dne 24.11.2011 



Odpověď zaslána dne: 16.04.2014 poštou (dodejka)  

 

8/14   Stížnost na postup při vyřizování žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. o podání informace o 
postupu zřizovatele ve věci podnětu předaného ČSI 

 

Dne 15.4.2014 jsme obdrželi odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci funkčního studia 
Mgr. Seidlerové.  

V žádosti spolek požadoval sdělení, jakým způsobem se zřizovatel zabýval a jaké závěry vyvodil ze 
skutečnosti,že Mgr. Seidlerová uvedla mezi absolvovanými kurzy ve svém profesním životopise 
v konkurzním řízení na ředitele ZŠ Řevnice i funkční studium pro ředitele škol. Stejná informace 
proběhla i v místním tisku – dle tohoto usuzujeme,že i Rada města a autoři článků byli o této 
skutečnosti přesvědčeni. Dle inspekční zprávy z října 2013 toto studium zahájila Mgr. Seidlerová 
teprve v září loňského roku. Na základě naší žádosti o informace ze dne 25.3.2014 navíc vyplynulo, že 
v letech 2006 a 2007 uvedených v profesním životopise absolvovala pouze dva moduly, které ale dle 
našich zjištění ani nepatří do Studia pro ředitele škol a školských zařízení (FSI), nýbrž do Funkčního 
průběžného dalšího vzdělávávní (FPDV). Sama paní ředitelka ale podala informaci,že patří do FSI.  

 

Odpověď RM obsahuje pouze sdělení a citaci ze zákona 563/2004 Sb., že kvalifikační studium musí 
ředitel absolvovat do 2 let od nástupu do funkce. Toto ale spolek nerozporoval,protože si toho je 
vědom. Dotaz směřoval k uvedení zjevně nepravdivých informací do podkladů pro konkurzní komisi, 
které měly vliv na rozhodování konkurzní komise (uchazeč, který již FSI absolvoval, se může naplno 
věnovat škole,kterou přebírá,škola nemusí investovat peníze do tohoto studia a odpadá suplování 
hodin za nepřítomného ředitele/vyučujícího, lépe se orientuje v pracovněprávních vztazích i 
organizaci pedagog.procesu atd.) 

Ředitel školy by měl být nejen manažerem,ale i leaderem, tedy nezpochybnitelnou autoritou i po 
morální stránce pro celou komunitu pohybující se v okolí školy. 

V samotném vypsání konkurzu na tento rozměr bylo pamatováno (občanská a morální bezúhonnost). 
Uvedení nepravdivých informací do životopisu (i když ne nezbytných pro výkon fuknce) by tomu ale 
příliš nenasvědčovalo.  

 

Trváme tedy na sdělení, jakým způsobem se zřizovatel, tedy RM, která Mgr. Seidlerovou jmenovala 
do funkce ředitelky ZŠ Řevnice, tímto zjištěním zabývala a jaké závěry vyvodila,či vyvodí.  

 

Č.j. 1498/2014/TAJ / He ze dne 16.04.2014 

Vyřizuje: Tajemnice 

 

Vaše stížnost byla předána na RM č. 147 dne 18.4.2014 vyřízení a RM vydala toto usnesení. 

Usnesení:  



RM nesouhlasí s informacemi obsaženými ve stížnosti spolku Řevnice dětem o tom, že by ředitelka ZŠ 

Řevnice paní Mgr. Pavlína Seidlerová při konkurzu na pozici ředitele ZŠ uvedla nepravdivé informace. 

Konkursní řízení na post ředitele ZŠ Řevnice bylo na podnět kontrolováno orgány MV ČR - odbor 

dozoru a kontroly veřejné správy a po vyhodnocení všech dostupných podkladů, dospěly tyto orgány 

k závěru, že z právního hlediska a zákonitosti postupu Rady města Řevnice jako zřizovatele, nelze 

shledat porušení zákona ve jmenování paní Mgr. Seidlerové do funkce ředitelky ZŠ Řevnice. 

V současné době ředitelka ZŠ Řevnice absolvuje Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Toto 

studium i jeho termín je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tudíž není důvod k jakýmkoliv opatřením 

v této věci. 

RM nepovažuje za účelné neustálé napadání školy spolkem Řevnice dětem, neboť tyto kroky 

nepřispívají k dobrému klimatu ve škole. 

 

Odpověď zaslána dne: 22.04.2014 poštou (dodejka)  

 

 

 

9/14 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.   – zaslání právního rozboru, týkajícího se 

povinnosti zvát spolek Řevnice dětem jako účastníka řízení.  

 

Na zasedání zastupitelstva města dne 23.6.2014 bylo předsedovi spolu Řevnice dětem starostou 
města sděleno,že dle údajného právního rozboru, nemá město povinnost spolek zvát jako účastníka 
řízení. 
Žádáme o zaslání tohoto právního rozboru jak písemně tak i mailem.  
 
Č.j. 2805/2014/ST/LKv ze dne 08.07.2014 

Vyřizuje: Starost, Tajemnice 

 

Právní rozbor k žádosti spolku Řevnice dětem  

 

Odpověď zaslána dne: 08.07.2014  e-mailem (na žádost tazatele) + poštou (dodejka)  

 

 

 

http://www.revnice.cz/data/2014/106/info%20%C5%98evnice%20d%C4%9Btem.pdf


10/14 Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

 

1) Krajským úřadem Středočeského kraje bylo zřizovateli ZŠ Řevnice, tedy městu Řevnice, předáno 

k řízení podání ve věci kontroly Oblastního inspektorátu práce. Jakým způsobem se zřizovatel 

podáním zabýval a jaké závěry z něho vyvodil?  

 

2)  Dle zápisu RM č. 154 ze dne 06.06.2014 měla být provedena kontrola ze strany zřizovatele v ZŠ 

Řevnice. Žádáme zaslání protokolu z této kontroly.  

 

Č.j. 2916/2014/TAJ/He ze dne : 08.07.2014 

Vyřizuje:  Tajemnice  

 

Odpověď:  

Ad 1)  Na RM byly předány informace týkající se této kauzy , RM se s nimi seznámila a 

zde je usnesení:  

bod 18) Žádost o přešetření zacházení s finančními prostředky ze státního rozpočtu na ZŠ 

Řevnice 

Středočeský kraj – Krajský úřad, odbor finanční a odbor školství postoupil Městu Řevnice, jako zřizovateli ZŠ, 

žádost o přešetření zacházení s finančními prostředky ze státního rozpočtu na ZŠ Řevnice a stížnost paní Mgr. 

Dopitové. 

Vzhledem k tomu, že ve zmíněném postoupení Středočeský kraj – KÚ konstatuje, že podněty obsahující 

problematiku využívání finančních prostředků státního rozpočtou přidělovaných dle § 160-163 postoupil 

k vyřešení ČŠI, nebude se touto částí stížnosti zřizovatel zabývat. 

Zbývající podněty týkající se financování obědů a údajné odmítnutí žádosti nahlédnout do protokolu 

Inspektorátu práce prošetří pověření zaměstnanci MÚ. 

Usnesení: 

RM se seznámila se stížností Mgr. Dopitové a ukládá v návaznosti na tuto stížnost tajemnici MÚ provést 

kontrolu v ZŠ Řevnice.  

 

Ad 2)   Protokol z kontroly školní jídelny  ZŠ Řevnice 

 

Odpověď zaslána dne: 08.07.2014  e-mailem (na žádost tazatele) +  09.07.2014 poštou (dodejka)  

http://www.revnice.cz/data/106/106-2014/Protokol-j%C3%ADdelna.pdf


11/14 Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Na zasedání zastupitelstva města dne 23.06.2014 mezi informacemi od starosty města zaznělo, že na 

město byl v nedávné době doručen dopis z Ministerstva financí, na který již byla zaslána i odpověď.  

Žádáme o zaslání kopie tohoto dopisu i odpovědi na něj (poštou i e-mailem) 

Č.j. 2932/2014/ST/LKv ze dne : 07.07.2014 

Vyřizuje: starosta, tajemnice 

 Odpověď na žádost – bylo zjištěno,že Město Řevnice nevytvářelo ani neeviduje ve věci stížnosti 
projednávané MF ČR žádné informace, které by měly být podle zákona č. 106/1999 Sb. předávány. 

Pokud jde o neoficiální komunikaci mezi MF ČR a starostou Města Řevnice, jednalo se pouze o 
názory, které podle §2 odst. 4 zákona není Město Řevnice povinno poskytovat.  

S případnými žádostmi se obracejte na příslušný odbor MF ČR. 

 

Odpověď zaslána dne: 10.07.2014  e-mailem (na žádost tazatele) +  15.07.2014 poštou (dodejka)  

 

 

 

12/14  Žádost o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu o volbách do zastupitelstev 

obcí 

 

Žádám o kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle §21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.  

Č.j. 3316/2014/TAJ/He ze dne: 07.08.2014 

Vyřizuje : tajemnice 

Odpověď: Dne 6.8.2014 jsem obdržela Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte kopie kandidátních listin do 

nadcházejících podzimních voleb do zastupitelstva města.  

Bohužel Vám musím sdělit,že tyto informace Vám neposkytneme z důvodu toho, že teprve nyní 

probíhá registrace, politické strany a hnutí mají možnost oprav kandidátních listin, různých změn 

v nich , tudíž ještě nejsou tyto údaje určené pro veřejnost. 



Pro dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nebo před rozhodnutím o 

škrtnutí kandidáta na kandidátní listině paltí, že osobní údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze 

kandidující subjekty a sami kandidáti. 

Český statistický úřad zakládá registr kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí, který zveřejňuje na 

svých webových stránkách a v tomto registru lze získat dotčené informace o kandidátech v zákonem 

stanové lhůtě. 

V rozmezí 19.8. -22.8.2014 budou tyto kandidátní listiny zveřejněny na úřední desce. 

 

Odpověď zaslána dne: 11.08.2014  poštou (dodejka)  

 

13/14  Žádost o informace týkající se vozidla Multicar M2510 

Žádám  o informace týkající se vozidla Multicar M2510 od Václava Matouška za 80 000,-Kč vč. DPH 

jehož zakoupení schválila RM č. 158 dne 9.7.2014 

A to:  

- Datum výroby 

- V provozu od  

- Najeté kilometry 

- STK do  

 

Č.j. 3390/2014/TS/PKu ze dne: 11.08.2014 

Vyřizuje : technické služby /Kubásek  

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zasílám požadované 

informace k nakoupenému vozu Multicar M2510. 

Datum výroby vozidla mi není z dostupných dokumentů znám. V TP je pouze datum první registrace 

vozidla a ten je  6.9.1988 

V den koupě mělo vozidlo najeto 31 150 km 

STK i emise jsou platné do 8.7.2016  

 

Odpověď zaslána dne: 13.08.2014  poštou (dodejka)  



14/14 Žádost o doplnění informací dle zák.č.106/1999 Sb. (k dotazu č. 13/14) 

V návaznosti na Vaši odpověď (z 12.8.2014) , žádám o doplňující informace týkající se vozidla  
Multicar M2510 zakoupené od Václava Matouška , jehož zakoupení schválila RM č. 158 dne 9.7.2014 
A to:  

- Podle kolika a jakých kritérií byl tento vůz vybrán? 
- Z kolika nabídek byl vybrán? 

 
Č.j. 3736/2014/TS/PKu  ze dne: 08.09.2014 
Vyžizuje: technické služby / Kubásek 
 
Odpověď:  
Vůz byl vybírán podle pravidel nastavených ve Vnitřním předpisu č.1/2014 Čl. V bod 2. 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu cena od 30 000 do 100 000 Kč bez DPH. 
 
Z výše uvedené směrnice plyne, že takové zakázky mohou zadávat vedoucí odborů, nebo středisek na  
základě schválení Rady města. Poptávka může vycházet pouze z informací o trhu, místních znalostí, 
poznatků a zkušeností, přímým oslovením dodavatele. Tyto zakázky musí být v souladu se 
schváleným rozpočtem obce. Všechny tyto body byly při nákupu výše zmíněného vozu dodrženy.  
 
Odpověď zaslána dne: 12.09.2014  poštou (dodejka)  

 

 

15/14 Žádost o informaci, týkající se  stavebních řízení a následných povolení v ulici Nad Pískovnou 

na poz. parc. č. 294/29 v obci a k.ú. Řevnice 

 

Žádám Vás tímto o zpřístupnění dokumentů k žádostem o stavební povolení v ulici Nad Pískovnou, na 
pozemku parc.č. 294/29 v obci a k.ú. Řevnice. 
Jedná se mi o seznam účastníků řízení a následném jejich vyjádření na základě  kterých byla následně  
udělena stavební povolení na zmiňovaném pozemku.Z mých dostupných informací se jedná o 
stavební povolení pro EKOS Řevnice, spol.s.r.o. pro vodovodní (kanalizační) přípojku a pro plynárenské 
zařízení provozovatelem RWE GasNet, s.r.o. Pokud byly  na zmiňovaném pozemku vydány další 

stavební povolení tak prosím také jejich zpřístupnění. 
 

 

Č.j. 3914/2014/SU/Sa ze dne: 24.09.2014 

Vyřizuje : stavební úřad/ Ing. Šimůnková  

 

 

24.9.2014 – zaslána tazateli výzva k odstranění nedostatků podání – lhůta 30 dnů od doručení 

 



16/14 Žádost o informaci, týkající se  vozidla Multicar M 2510, jehož zakoupení schválila RM č. 158 

dne 9.7.2014 

- Číslo karoserie tohoto zakoupeného vozidla  

Č.j. 4476/2014/TS/MMi  ze dne: 31.10.2014 

Odpověď:  
Na základě Vaší žádosti Vám tímto sděluji číslo karoserie vozidla Multicar M2510. Číslo je 14893. 
 
 
Odpověď zaslána dne: 03.11.2014  poštou (dodejka)   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


