
Městský úřad Lysá nad Labem 
Kancelář MeˇU 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Spis. zn.: MULNL-KÚ/28841/2022/S1 

Naše č.j.: MULNL-KÚ/28841/2022/S1 

Vyřizuje: Ing. Alena Novotná 

Telefon: 325510221 

E-mail“ alena novotna@meStolySa cz 

Datschránka: Sadasau 

Datum: 29. 04. 2022 

Odpověď na Žádost dle Zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane  

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle Zákona č. 106/ 1999 Sb., O svobodném 

přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů, obdržel dne 14. 4. 2022 Vaši žádost o 

poskytnutí následujících infonnací: 

I. Jakým způsobem byla vybrána projektantka pani Ing. Jirka Karlova (IČO 8753 0392). 

2. Jaké projekty paníprojektantka Ing. Jitka Karlova (IČO 8 753 0392) odevzdala. 

3. Jaké projekty byly u pam' Ing. Jitky Karlové (IČO 8 753 0392) objednany, ale nebyly odevzdany. 

4. Jak bylo neodevzdanı' projektů paní Ing. Jitkou Karlovou (IČO 8 753 0392) řešeno, Sankce, bez 

sankcí atp. 

4. Kolik za odevzdané projekty paní Ing. Jitka Karlova (IČO 87530392) dostala zaplaceno a zdali 

platba proběhla formou úhrady faktury přijaté nebo např. jako plneˇnı'DPP/DPČ. 

5. Kdy došlo k nalıradeˇpaníprojektantky Ing. Jitky Karlové (IČO 87530392) a kým. 

6. Jaké projekty jíž nahrada projektantky Ing. Jitka Karlova (IČO 8 7530392) městu odevzdala a 

kolik za tyto projekty dostala zaplaceno. 

6. Jaka stavební povolení a kdy byla vydana na rekonstrukcí salu Calypsso, také identıfikovaného 

jako ,, kulturní dům v ulici Masarykova 
“ 
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Obrazek I výpis Z katastru nemovitostí



K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

l. Proj ektántka paní Ing. Jitka Karlova, IČ 87530392 byla vybrána dle metodiky mě 

a to průzkumem trhu. 

2. Paní proj ektantkou byl odevzdán projekt na rekonstrukci Střechy. 

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení- kulturní dům V ul. Masarykova 

4. Vzhledem k tomu, že nebyl odevzdán projekt, nebylo zaplaceno. 

4. Nebylo zaplaceno. 

5. V současné době probíhá poptávání proj ektantá, který tuto záležitost převezme. 

6. Zasláno Rozhodnutí O částečnem odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/28841-l/202% Sl 

6. Zasláno Rozhodnutí O částečném odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/28841-l/2022/Sl 

Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem 

stskeho úřadu


