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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 26. 8. 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:
„Žádám o zpřístupnění následujících informací :
1. Kopie dokumentace k projektu Drážní promenády
(http://www.praha10.cz/verejneprostory/projekty/pripravovane/drazni-promenada.
aspx) od Ing. arch. Tomáše Cacha, zejména pak:
1. zadávací dokumentace veřejné zakázky
2. nabídku zhotovitele
3. smlouvu o díle
4. objednávkový list úřadu
5. samotné vypracování
2. Vyjádření úřadu, zda Ing. arch. Tomáš Cach s MČ Praha 10 spolupracuje na jiných
projektech, než je aktualizace generelu cyklistických cest a zmíněná Drážní
promenáda“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: na technickém nosiči dat (CD) zasílaného na adresu Vašeho trvalého pobytu. K jednotlivým
bodům žádosti zároveň sdělujeme následující:
ad 1.1) Projekt Drážní promenády je součástí aktualizace generelu cyklistických cest. Z tohoto důvodu
nebyla realizována samostatná veřejná zakázka. Zadávací podklady k tomuto bodu zasíláme na
technické nosiči dat.
ad 1.2) Informaci zasíláme v příloze na technickém nosiči dat (k tomuto bodu a bodu 1.4 Vás zároveň
informujeme, že informace Vám již byly poskytnuty, a to v návaznosti na Vaši žádost ze dne
23.2.2014, převzato dne 17.3.2014).

ad 1.3) Smlouva o dílo nebyla uzavřena, smluvní vztah byl uzavřen na základě objednávky. Tento typ
smluvního závazku nevyžadoval písemně uzavřenou smlouvu, zasíláme Vám tak její právně
plnohodnotný ekvivalent, tj. zmíněnou objednávku. Viz bod 1.4.
ad 1.4) Informaci zasíláme v příloze na technickém nosiči dat.
ad 1.5) Informaci zasíláme v příloze na technickém nosiči dat.
2. Ing. Tomáš Cach aktuálně nespolupracuje s městskou částí Praha 10 na jiných projektech.
V žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky do Vaší datové schránky. V této
souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze vzhledem k jejich obsáhlosti zaslat
způsobem, jak bylo Vámi požadováno. Povinný subjekt se od Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že
by pro něj takovýto úkon představoval nepřiměřenou zátěž. Pro upřesnění uvádíme, že se jedná o
poskytnutí dokumentace o objemu více než 135 MB.
Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace obsahující zbytek požadovaných informací,
zveřejňujeme podle § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.

Bc. Martin Pecánek
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