
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl přípisem ze dne 1. 4. 2015 žadateli 
tyto informace: 
 
A/ Žádost o elektronickou kopii (elektronické kopie) dokumentů, na jejichž základě proběhlo 
vyúčtování zhotovené expozice Napoleon – Austerlitz firmou SKR stav s. r. o, zejména položkového 
výčtu předaných exponátů, replik i originálů podle něhož je možné ověřit, že firmě celková vyplacená 
celková částka odpovídá tvrzené hodnotě jednotlivých předaných exponátů. 
 
Město poskytlo žadateli kopie faktur včetně položkového zjišťovacího protokolu, kde je uvedeno, které 
položky z rozpočtu díla byly fakturovány a převzaty technickým dozorem investora. Exponáty, repliky i 
originály jsou součástí fakturace, které mají na konci názvu souboru písmeno „N“ (přičemž zde uvádí 
v souladu s ust. § odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje). 
 
B/ Žádost o informaci, jakým způsobem byla provedena kontrola předaných exponátů, tj. 1/ kdo 
kontrolu prováděl a 2/ žádost o elektronickou kopii stanoviska (stanovisek) TDI podle článku 5.7.2 
smlouvy mezi městem a SKR stavem o díle, které (která) se týká (týkají) exponátů, popisek exponátů, 
diorámat, videí a textů na panelech expozice. 
 
Město poskytlo informaci, že součástí faktur je i soupis prací, kde je uveden podpis technického 
dozoru investora ing. Josefa Polcara, který vykonával tuto činnost za společnost HiARCH spol. s r. o., 
Pekařská 84, 602 00  Brno, IČ: 60709693. Součástí přílohy je i závěrečný předávací protokol celého 
díla, kde jsou uvedeny osoby, které za objednatele celé dílo přebraly  (přičemž zde uvádí v souladu 
s ust. § odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje). 
 
C/ Žádost o elektronické kopie faktur od firmy SKR stav, které firma poskytla městu Slavkov u Brna 
podle článků 5.1-5.3 smlouvy mezi městem a SKR stav o dílo 
 
Město poskytlo žadateli následující informace (přičemž zde uvádí v souladu s ust. § odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tyto doprovodné údaje): faktury č. 201200213, č. 20130023, 
č. 20130013, č. 20130046, č. 20130062, č. 20130068, č. 20130072, č. 20130096, č. 20130097.  
 


