
1/2022 
Obecní úřad Kobeřice u Brna poskytl dne 07.01.2022 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

1. Odběr energie v říjnu 2021 na obecním majetku od společností: 

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
COMFORT ENERGY s.r.o. 
Europe Easy Energy a.s. 
X Energie s.r.o. 
 
2. Odběr energie v říjnu 2021 příspěvkových organizací od společností: 
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
COMFORT ENERGY s.r.o. 
Europe Easy Energy a.s. 
X Energie s.r.o. 
 
 

 

 

Poskytnutá informace: 

1. Obec Kobeřice u Brna v říjnu 2021  neodebírala na obecních majetcích energie od společností: 
 - BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 
 - COMFORT ENERGY s.r.o. 
 - Europe Easy Energy a.s. 
 - X Energie s.r.o. 
 
2. V říjnu 2021 odebírala energie příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola  
    Kobeřice u Brna od společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. . 

 
 

 

2/2022 
Obecní úřad Kobeřice u Brna poskytl dne 06. 04. 2022 žadateli tyto informace: 

 

Požadovaná informace: 

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2022 a projektu RSP žádost o zaslání seznamu stavebních projektů 
či rekonstrukcí pro rok 2022 v rozsahu: 
Název projektu 
Popis projektu 
Projektová kancelář 
Finanční rozpočet projektu 
Termín provedení 
Termín výběrového řízení 
 

Poskytnutá informace: 

Název projektu:  Kobeřice, chodník u silnice III/4199 v rozsahu úseků A, B, F včetně souvisejících přeložek 
Popis projektu: Výstavba nových chodníků v ulici Kedlety a Beneška, součástí výstavby chodníků je i vybudování dvou 

autobusových zálivů v ulici Kedlety a s tím související přeložky plynárenského zařízení.  
Výčet aktivit-bourání a osazení obrubníků, výkopy a násypy, dlažba chodníků, terénní úpravy a 
ohumusování. 

Projektová kancelář: APC SILNICE, s.r.o., IČ: 60705981, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 
Finanční rozpočet projektu: 4 846 939,48 Kč bez DPH 
Termín provedení:  1. 3. 2022 – 15. 7. 2022 
Termín výběrového řízení: uzavření jednorázové smlouvy o dílo dne 12. 1. 2022. 

 

3/2022 
Obecní úřad Kobeřice u Brna rozhodnutím odmítl dne 20. 04. 2022 žádost Dr. Ivany Timové o poskytnutí informací, jelikož jí 

požadované informace nenáleží do působnosti zdejšího úřadu. 

 

 



4/2022 
Obecní úřad Kobeřice u Brna odložil dne 25. 04. 2022 žádost Dr. Ivany Timové o poskytnutí informací, jelikož jí požadované 

informace nenáleží do působnosti zdejšího úřadu. 

 

5/2022 
Obecní úřad Kobeřice u Brna odložil dne 02. 05. 2022 žádost Dr. Ivany Timové o poskytnutí informací, jelikož jí požadované 

informace nenáleží do působnosti zdejšího úřadu. 

 

 

 

 


