Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

foi+request-6851d6feb323@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-080828/2017
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 3.8.2017

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 24. 7. 2017 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:
„Vážená paní, vážený pane,
po marné snaze předejít dotazu na základě zákona č. 103/1999 Sb, a to emailové komunikaci s bc. Martinem
Pecánkem, žádám o informace k poptávkovým řízením na realizaci dětských hřišť / mobiliáře dětských hřišť.
1. O seznam oslovených společností, jimi navržené ceny a zadání pro jejich nabídku na zakázky:
Rekonstrukce dětského hřiště Tolstého P10, smlouva 2015OMP1397, Mobiliář dětských hřišť (ul.
Ovčárská), smlouva 2016/OZD/1089, Mobiliář dětských hřišť v Praze 10 (ul. Vratkovská a Jiříčkova),
smlouva 2017/OŽD/0897, Rekonstrukce dětského hřiště Na Vinici, smlouva 2017/OŽD/0898.
2. Prosím o zdůvodnění proč byla v poptávkovém řízení na realizaci dětských hřišť (ul. Vratkovská a
Jiříčkova) oslovena později vítězná firma CONEP s.r.o., na kterou nelze dohledat reference v oboru,
nemá webové stránky a podle posledních dohledatelných záznamů se zabývala „prodej a distribuci
florbalového a sportovního zboží.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail ve formě tohoto přípisu a přílohou na datovém nosiči CD zasláním na adresu
Vašeho trvalého pobytu.
Bod 1. žádosti
Informace k bodu 1. Vaší žádosti jsou Vám zasílány ve formě přílohy na datovém nosiči CD na adresu Vašeho
trvalého pobytu. Dle ustanovení § 4a odst. 3 InfZ, pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt
představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem
umožňujícím její účinné využití žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné s
přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt
informaci v elektronické podobě. Vzhledem k rozsahu informací požadovaných žadatelem (cca 15,4 MB) byl
zvolen ohledně informací k tomuto bodu náhradní způsob doručení příloh, přičemž jejich poskytnutím na
datovém nosiči CD byla elektronická forma zachována.

Bod 2. žádosti
Sdělujeme, že výběr dodavatelů v rámci výběrových řízení probíhá v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. Společnost CONEP s.r.o. splňuje požadavky na dodavatele dětských hřišť, což bylo
povinnému subjektu obecně známo z jeho úřední činnosti.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

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

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
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