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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
dne 02. srpna 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací v souvislosti se zveřejněným dokumentem
„Měsíční report TDS č. 09-06/2018 Akce Nová radnice pro Prahu 7“ a žádáte o:






kopie dokumentu GD „argumentace k prodloužení výstavby“ zmiňovaném v bodě 1.7.5., (1)
kopie stanovisek GP a TDS zmiňovaných v bodě 1.7.6., (2)
kopie odpovědi INV zmiňované v bodě 1.7.9., (3)
kopie aktualizovaného HMG zmiňovaného v bodě 2.5.8., (4)
kopie korespondence GD zmiňované v bodě 5.3.9., (5)

a dále v souvislosti s dokumentem „Zpráva projektového řízení 07/2018 Projekt Nová radnice pro
Prahu 7“ žádáte o:





kopii písemného upozornění generálního dodavatele investorovi ze dne 28.05.2018, (6)
kopii písemné reakce generálního dodavatele ze dne 08.06.2018, (7)
kopii vytýkacího dopisu investora generálnímu projektantovi, (8)
kopii soupisu prací a dodávek změn spodní stavby předaného generálním projektantem (9).

Informace požadujete zaslat v elektronické podobě do Vaší datové schránky.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v níže
uvedeném rozsahu a sdělujeme následující:
(1) Viz příloha č. 1.1 – Posun časového plnění zakázky_G
příloha č. 1.2 - Příloha dopisu č.2
příloha č. 1.3 - Příloha dopisu č.1 _HMG
(2) Viz příloha č. 2.1 – stanovisko GP SO zavětrovací stěny,
příloha č. 2.2 – stanovisko GP SO zavětrovací stěny – příloha,
příloha č. 2.3 – stanovisko GP upřesnění,
příloha č. 2.4 – stanovisko GP k HMG,
příloha č. 2.5 - stanovisko TDS k posunu HMG,
příloha č. 2.6 – stanovisko Proj-posun HMG.
(3) Viz příloha č. 3.1 – stanovisko k žádosti GD z 28.05.2018,
příloha č. 3.2 – vypravení stanoviska z 04.06.2018,
příloha č. 3.3 – stanovisko TDS k posunu HMG,
příloha č. 3.4 - stanoviko TDS k HMG (druhá příloha),
příloha č. 3.5 - Stanovisko k žádosti z 8.6.18 – podpis VED,
příloha č. 3.6 - Aktualizované stanovisko GP,
příloha č. 3.7 - Vypravení stanoviska k žádosti z 8.6. - 20.6.18,
příloha č. 3.8 - návrh Dodatku č. 3,
příloha č. 3.9 - Dodatek c. 3_prac_Nová radnice.
(4) HMG UMČ zmiňovaný v bodě 2.5.8 Reportu
viz příloha č. 4.1 - Realizační HMG_nové zjištění suterén,
odmítnutí HMG na kontrolním dni
viz příloha č. 4.2 - Zápis KD_32.
(5) Samostatná technická argumentace o nevhodnosti realizovat ztužující stěny z TZB dle
platné PD a kombinace monolit/TZB byla zaslána objednateli dne 3.7.2018 po několika
urgencích
viz příloha č. 5.1 - Vyjádření zhotovitele stavby k provedení ztužujících jader.
Finální podoba vypracovaných dvou variantních nabídek včetně dopadu do HMG byly
INV předány 8. 8. 2018 a jsou předmětem právě probíhajících kontrol GP, TDS a PM,
nelze je tedy poskytnout do uzavření dodatku č. 3
viz Správní rozhodnutí o částečném odmítnutí.
(6) Viz příloha č. 6.1 - dopis ze dne 28.05.2018.
(7) Viz příloha č. 7.1 – dopis ze dne 08.06.2018.
(8) Povinný subjekt zatím nevytvořil uvedený vytýkací dopis, výtky a urgence jsou zatím
vedeny na úrovni kontrolních dnů a jejich zápisů.
(9) Soupis prací a dodávek změn spodní stavby je předmětem právě probíhajících kontrol
GP, TDS a PM, nelze jej tedy poskytnout do uzavření dodatku č. 3
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viz Správní rozhodnutí o částečném odmítnutí.
V souladu s ustanovením § 8a InfZ s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve
vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly poskytnuty podle výše uvedených příloh.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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