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Věc: žádost o poskytnuti" informace

dle zákona Č. 106/1999 Sb. (v platném znění )

Tímto Vás ve smyslu výše uvedeného zákona Žádám o poskytnutí informací o opravě
rvbníku na ,,Peráčku" ( včetnč pořízení kopie).
Žádám ve smyslu výše uvedeného zákona o poskytnutí následujících informace:
z jakého důvodu bylo ustoupeno od reklamaČního řízení?
ProČ se za opravu, již opraveného rybníka, vynakládají dalŠí finanČní prostředky?
Odpověď na tyro informace mi sdělte písemně ve lhůtách stanovených zákonem
Předem děkuji za pochopení a vyhovění mé žádosti a jsem s pozdravem

V DaČicích dne. 2.7.2021
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Poskytnutí informace o opravě rybníku "na Peráčku"

Vážená paní Slaviková,

abychom Vám odpověděli na Váš dotaz co nejlépe, musíme Vám nejprve vysvětlit, že rybníka Peráček
se v posledních letech týkají dvě investiční akce. První akce s názvem ,,Rekonstrukce místnIch
komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - ni. etapa" byla realizovaná v roce 2018, řešila rekonstrukci
a rozšíření mÍstnÍ komunikace na hrázi rybníka a neprováděla se při ni oprava rybníka. Druhá akce
s názvem ,,Rybník Peráček" se realizuje nyní a ta primárně řeší odbahněni rybníka (tj. sběr a odvoz
sedimentu ze dna rybníka), které bylo naposledy realizováno před cca 50 lety. Součásti aktuálně
realizované akce je ještě posúeni odtokových poměrů v případě povodní, přetěsnění hráze apod.

Otázka: Z jakého důvodu bylo ustoupeno od reklamačního řIzenI?
Odpověď': Město Dačice dílo ,,Rekonstrukce mIstních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - Ill.
etapa" nereklamovalo, jelikož nevykazovalo vady. Dosud nebylo prokázáno, že průsak byl způsoben
prováděním stavby.
Otázka: Proč se za opravu, již opraveného rybníka, vynakládají dalšáínančnI prostředky?
Odpověď': Rybnik je v současné době opravován. Předchozí stavba nebyla opravou rybníka, ale
úpravou hráze pro rozšÍřeni komunikace.

Věřím, že je naše odpověď dostatečná.
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