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Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Vážený pane Kameníku, 
 
město Příbram obdrželo dne 20.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), o poskytnutí informací (přednostně 
v elektronické formě) souvisejících se zakázkou evidovanou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 
207885 a názvem „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T.G. Masaryka v Příbrami – dodatečné stavební 
práce“.  
 
K dokumentům uvedeným v bodu 1) a 2) žádosti Vám v příloze zasíláme v elektronické formě zdůvodnění 
potřeby provedení prací, výzvu k jednání, slepý rozpočet, rozhodnutí rady města, rozhodnutí a oznámení o 
výběru a dodatek ke smlouvě. 
 
Uvedená zakázka byla součástí větší investiční akce – Rekonstrukce a revitalizace nám. T.G. Masaryka 
v Příbrami, kdy smlouva s dodavatelem, všechny její dodatky a  skutečně uhrazená cena jsou uveřejněny 
na našem profilu zadavatelewww.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2 
či webu města Příbram www.pribram.eu → městský úřad →veřejné zakázky. 
 
Bod 3 c) žádosti – k uvedené zakázce nebyly schváleny další dodatečné dodávky, služby či stavební 
práce. 
 
Zaměstnanci zadavatele, dle bodu 4) žádosti: 
Na přípravě a realizaci se podílel Odbor silničního hospodářství a investic - oddělení investic Bc. Hadač  a 
oddělení veřejných zakázek Mgr. Škubalová – náplně činnosti jsou uveřejněny webu města 
(http://www.pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-silnicniho-hospodarstvi-a-investic.html).  
Další  osoby uvedené v části 4) b) žádosti se na plnění této zakázky (roz. víceprací) nepodílely.    
 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že v době zadání uvedené zakázky nebyla v účinnosti tzv. 
„transparentní“ novela. 
 
 
  
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webu města (http://www.pribram.eu) 
  
 
S pozdravem 
 
 
 
Bc. Zdeněk Škaloud 
vedoucí odboru silničního hospodářství a investic 
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