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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 časti Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 
Úřadu městské části Praha 10, obdržel dne 23. prosince 2014 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:  
 
„Předání zadávací dokumentace k zakázce „Zatravnění tramvajové trati V Olšinách“ včetně poskytnutí 
uzavřené smlouvy s vítěznou firmou (včetně všech případných dodatků ke smlouvě) a přehledu podaných 
nabídek s uvedením nabídnutých cen díla a názvů firem.“ 
 
Dne 6.1.2015 Vám bylo odesláno Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí 
informací podle § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a lhůta byla prodloužena o 10 dní do 19.1.2015.  
 
V souladu s ustanovením  § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následujícím 
formě :  elektronicky na adresu foi+request-3559-4b32d42b@infoprovsechny.cz 
 
Kopie smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. (dále jen 
DP hl.m. Prahy), o poskytnutí příspěvku na realizaci akcí na pozemních komunikacích. 
 
Kopie položkového rozpočtu na realizaci zatravnění TT V Olšinách (skutečné náklady) 
 
Dále povinný subjekt připojuje tuto doprovodnou informaci k předmětné žádosti o informace. Žadatel 
požadoval informace k investiční akci „Zatravnění tramvajové trati V Olšinách“, přičemž vycházel 
z předpokladu, že dotázaný povinný subjekt byl investorem akce a tudíž realizoval výběrové řízení na její 
zhotovení.  
 
V rámci rekonstrukce tramvajové tratě v ulici V Olšinách byl DP hl.m. Prahy realizován kryt kolejiště 
pouze ve štěrkovém loži. Městská část toto řešení považovala za silně neestetické a v rozporu 
s aktuálními postupy řešení vzhledu tramvajových tratí v hustě obydlených částech hl.m. Prahy. Proto 
se i s ohledem na nedostatek zeleně v této části Strašnic městská část Praha 10 rozhodla požadovat 
zatravnění kolejiště. Zeleň v ulicích města je nezbytná pro zajištění regulace teplotních výkyvů, 
podstatně omezuje prašnost, výrazně snižuje hlučnost atd. Dlouhodobým zájmem městské části Praha 
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10 zlepšovat životní podmínky na svém území, do čehož zatravnění tramvajové tratě s výše uvedenými 
efekty do této oblasti jednoznačně patří.  
 
Opravy a rekonstrukce tramvajových tratí na území hl.m. Prahy provádí DP hl.m. Prahy. Stejně tomu 
bylo v případě tramvajové trati v ul. V Olšinách. Protože DP hl.m. Prahy odmítal zatravnění tramvajové 
trati provést na vlastní náklady, nezbylo m.č. Praha 10 nic jiného, než se na této investiční akci DP hl.m. 
Prahy finančně podílet. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na 
akci na pozemních komunikacích mezi městskou částí Praha 10 a DP hl.m. Prahy. Městská část Praha 10 
ale nebyla investorem ani stavebníkem rekonstrukce tramvajové trati v ul. V Olšinách včetně 
zatravnění, ani objednatelem projektové dokumentace a následně zadavatelem předmětné veřejné 
zakázky a tedy se žádným způsobem nepodílela na výběru dodavatele.  
 
 
Povinný subjekt vyhodnotil, že je v zájmu žadatele, aby mu byly poskytnuty informace k akci 
„Zatravnění tramvajové trati V Olšinách“ tak, jak jimi disponuje, byť v žádosti byly označeny terminologií 
vztahující se k postavení investora, který realizuje výběrové řízení. Jedná se však o jejich plnohodnotný 
ekvivalent dokládající smluvní vztahy, částku, rozsah prací a vysvětlení právního postavení povinného 
subjektu vůči dotazované investiční akci. Jiné než poskytnuté informace k této záležitosti povinný 
subjekt nemá ve své dispozici, odkazuje tedy žadatele v případě dalších požadavků na DP hl.m. Prahy. 
 
 

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 
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje 
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