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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
Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 7.11.2013 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 zda Rada .mč. Praha 10 zadala dle usnesení zastupitelstva č. 67 ze dne
23.9.2013, zpracování studie na základě které bude možné stanovit výši nákladů na případnou
realizaci výstavby budovy Úřadu m.č. Praha 10 v okolí stanice metra Strašnická za podmínek dle
důvodové zprávy předložené zastupitelstvu, přičemž náklady na zpracování předmětné studie
nepřekročí 1 mil. Kč bez DPH.
I. Pokud Rada MČ P10 předmětnou studii zadala, žádám o poskytnutí
těchto dalších informací:
1.)Kdo konkrétně byl osloven studii zpracovat?
2.) Podle jakého klíče byl vybrán?
3.) Elektronické kopie všech smluv uzavřených se všemi zpracovateli
studie.
4.) Kompletní zadání a podklady, které zpracovatel obdržel.
5.) Odpověď, zda jsou cíleně v zadání a podkladech pro zpracování
studie zapracovány výstupy z participace veřejnosti, které
zastupitelstvo vzalo na vědomí.
II. Pokud Rada MČ P10 předmětnou studii nezadala, žádám o
poskytnutí těchto dalších informací:
1.) Kdy bude studie zadána?
2.) Podle jakého klíče budou vybráni zpracovatelé studie?
3.) Elektronické kopie všech smluv připravovaných pro uzavření se
všemi zpracovateli studie.
4.) Kompletní zadání a podklady, které zpracovatel obdrží.
5.) Odpověď, zda budou cíleně v zadání a podkladech pro zpracování
studie zapracovány výstupy z participace veřejnosti, které
zastupitelstvo vzalo na vědomí.
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V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu :
foi+request-635-8bfa3be6@infoprovsechny.cz
ad I./1)
Výzvou k podání nabídek byly osloveny tyto ateliéry: Cigler Marani Architects, a.s., D-PLUS
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. a DaM spol. s r.o.
ad I./2)
Jediným hodnotícím kritériem v poptávkovém řízení byla nejnižší nabídková cena.
ad I./3)
V příloze zasíláme požadovanou kopii smlouvy o dílo ze dne 5.11.2013
ad I.)4)
V příloze zasíláme požadované podklady pro zpracování studie – výzvu poptávkového řízení vč.
příloh.
ad I.5)
Podklady pro zpracování studie vycházejí ze stavebního programu, připravovaného pro
architektonickou soutěž, ve kterých byly výstupy z participace veřejnosti zapracovány.
ad II. – všechny body
Zodpovězením výše uvedených dotazů jsou dotazy uvedené v žádosti pod II.1) – II. 5) již
bezpředmětné.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. David Ekstein
Vedoucí odboru majetkoprávního

Přílohy:

1. Smlouva o dílo
2. výzva k poptávkovému řízení vč. Příloh

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093683
fax: +420 267093636
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

