Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí,
dopravy a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-107613/2017
Bc. Pecánek
3.11.2017

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 10. 10. 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:
„Dobrý den,
v návaznosti na debatu k úpravám parku ve Strašnicích, která se konala dne 3.10.2017 v kavárně
divadla Solidarita, si dovoluji požádat - v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. - o zodpovězení níže
uvedených otázek.
Podle jakých platných předpisů je možné k předkládání projektu (revitalizace parku) oslovit pouze tři
ateliéry? Podle mého názoru je v případech, kdy zadavatel potřebuje získat určité plnění, nicméně v
úvodní fázi nezná dostatečně přesné řešení, kterým by bylo možno toto plnění vymezit (a dává například
prostor veřejnosti k předkládání námětů), vhodné použít soutěž o návrh podle hlavy IV zákona
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cílem soutěže o návrh je právě zabezpečit transparentní
výběr ideových řešení.
Lze oslovení tří zájemců pro podání návrhu na revitalizaci parku Solidarita odůvodnit? A jaké důvody
MČ Prahy 10 vedly k oslovení pouze tří atelierů a proč právě těchto tří konkrétních? Nedošlo tím
k porušení základních principů veřejných zakázek definovaných v zákoně č. 134/2016 Sb., §6, zejména
v odstavcích 1 a 2, tj. dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?
Proč návrhy úprav parku Solidarita nemělo možnost předložit více ateliérů?“

Dne 18. 10. 2017 Vám byla zaslána výzva k doplnění žádosti dle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ, neboť nebylo
zcela zřejmé, kdo žádá o informace. Žádost o informaci jste doplnila dne 19. 10. 2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky v textu tohoto přípisu.
Dle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), zadavatel použije
soutěž o návrh, pokud má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez
uveřejnění podle § 65 ZZVZ, nebo je-li soutěž o návrh součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku
na služby, nebo přesahuje-li předpokládaná souhrnná hodnota cen, odměn nebo jiných plateb

spojených s účastí v soutěži o návrh 2 000 000 Kč bez DPH. Žádný z těchto předpokladů nebyl naplněn,
městská část Praha 10 tedy nebyla povinna vypisovat soutěž o návrh.
S ohledem na malý rozsah řešené oblasti, na znalost místních poměrů a specifik lokality ze strany OŽD
a již uskutečněnou participaci s místními občany by v tomto případě nebyla soutěž o návrh (či
architektonická soutěž) dle § 143 a násl. ZZVZ a Soutěžním řádem České komory architektů dostatečně
efektivním nástrojem pro získání návrhů. Proto OŽD zvolilo formu oslovení konkrétních projekčních
ateliérů, které se zabývají problematikou úprav veřejných prostranství a to zejména parkových ploch.
Na výzvu městské části reagovali 3 zástupci ateliérů a následně zpracovali ideové řešení dle zadání. Dle
představených výsledků lze konstatovat, že zadání městské části bylo splněno a zároveň jsou studie
dostatečně různorodé. Nejedná se tedy o variaci na stejné téma zpracovávané pouze jedním ateliérem.
Veřejná zakázka na zpracování studie byla zadána zcela v souladu s ustanoveními ZZVZ, a v souladu
s interními pravidly m.č. Praha 10, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Při zadání
předmětné studie rozhodně nedošlo k porušení žádné ze zásad zadávání veřejných zakázek
stanovených § 6 ZZVZ, tedy ani zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pro
úplnost opakujeme, že bylo osloveno 5 subjektů, nikoliv pouze 3, jak uvádíte.

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

Bc. Martin Pecánek
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