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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje, obdržel dne 31.7.2016 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací:
1. Kdo je zodpovědnou osobou za koordinaci Generelu veřejných prostranství Prahy 10 (dále jen
“Generel”) zpracovaného společnosti UNIT architekti, s.r.o.?
2. Žádám o zaslání zadání výběrového řízení, hodnotících kritérií, všech došlých nabídek a výsledku
hodnocení, pokud došlo k veřejnému výběrovému řízení k zakázce Generelu.
3. Žádám o zaslání předem stanovených hodnotících kritérií a způsobu, jakým byli UNIT architekti,
s.r.o. vybráni, pokud šlo o zakázku malého rozsahu.
4. Žádám o zaslání všech objednávek, které byly učiněny společnosti UNIT architekti, s.r.o. ze strany
MČ Praha 10 od roku 2013 až do současnosti.
5. Žádám o zaslání všech faktur, které společnost UNIT architekti, s.r.o. vystavila MČ Praha 10 od roku
2013 až do současnosti.
6. Žádám o sdělení rozsahu, předpokládané ceně a datu konání všech plánovaných objednávek
společnosti UNIT architekti, s.r.o., či jiným společnostem, týkajících se tzv. dílčích generelů ve smyslu
popsaném na straně 12 pracovní verze Generelu distribuovaném MČ P10 v tištěné podobě na
prezentaci Generelu s občany dne 7. dubna 2016.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v
následující formě: elektronicky datovou schránkou.

Generel veřejných prostranství byl poptáván jako zakázka malého rozsahu. K jednotlivým
bodům Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:
1. Odpovědnými osobami Generelu veřejných prostranství Prahy 10 za MČ Praha 10 je ve
věcech smluvních Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a
rozvoje, a ve věcech technických Ing. arch. Pavel Ludvík, vedoucí oddělení koncepce a
rozvoje.
2. Nedošlo k veřejnému výběrovému řízení.
3. Viz. přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
4. K dnešnímu datu byly učiněny 4 objednávky, viz. přílohy č. 5, č. 6
5. K dnešnímu datu byly proplaceny 3 faktury, viz. přílohy č. 7, č. 8, č. 9, č. 10
6. Touto informací povinný subjekt nedisponuje. Vzhledem k této skutečnosti bylo v této
části žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám zasíláme souběžně
do Vaší datové schránky (§ 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ.).

Přílohy:
č.1_ Poptávkové řízení
č.2_ Seznam doručených a přijatých nabídek
č.3_ Záznam o hodnocení nabídek
č.4_ Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
č.5_Objednávka tisk Generelu
č.6_Objednávka GVP projednání rozpracovaného dokumentu - participace veřejnosti
č.7_Faktura_Částečné plnění
č.8_Faktura_Tisk generelu veřejných prostor
č.9_Faktura_Zpracování generelu veřejných prostor-druhá část plnění
č.10_Faktura_Generel VP participace veřejnosti

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00,13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 358
fax: +420
http://www.praha10.cz

