
 

 
 

 

 

Váš dopis:  

Spisová značka: SZ MeUPB 04270/2023 

Číslo jednací: MeUPB 04270/2023 

Datum:  28.01.2023 

 

Vyřizuje:  Mgr. Radka Škubalová 

E-mail:  radka.skubalova@pribram.eu 

Telefon:  318 402 367 

 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vážený pane , 
 
město Příbram, Městský úřad Příbram, Odbor práva a veřejných zakázek, obdržel dne 12.01.2023 Vaši 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také jako „InfZ“), o poskytnutí níže uvedených informací a materiálů. 
 
1) „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“ (vyhlášeno v březnu 2022, zrušeno v září 

2022). 
a) Kolik bylo předloženo nabídek? 

Byly předloženy 2 nabídky. 
b) Kteří uchazeči nabídky předložili? 

Jedná se o účastníky PKS stavby a.s. a Metrostav DIZ s.r.o. 
c) Jaká byla nabídková cena (bez DPH) jednotlivých uchazečů? 

Jak je uvedeno v rozhodnutí o zrušení, nabídky nebyly otevřeny, tento údaj nemá zadavatel 
k dispozici. 

2) „Souvislé opravy Alšovo náměstí“ 
a) Žádám o informaci, jaké důvody na straně objednatele neumožnily realizaci díla v původním 

termínu (k souběhu s jakou jinou investiční akcí došlo apod.) 
Kolize byla s rekonstrukcí ul. Na Leštině (PČR dala zamítavé stanovisko k dopravně 
inženýrskému opatření, práce nemohly být prováděny na obou akcích současně). 

b) Žádám o poskytnutí kopie ekonomické analýzy zakázky, kopie oznámení zhotovitele o 
mimořádných okolnostech a kopie aktualizovaného soupisu prací (jak je uvedeno v 
dodatku). 
Kopie těchto dokumentů jsou uvedeny v příloze. 

3)  „Oprava komunikace ulice Pod Struhami“. 
Žádám o informaci, kteří uchazeči předložili nabídky pro tuto zakázku a s jakou nabídkovou cenou 
(bez DPH).  
Byly předloženy 4 nabídky. Zadávací řízení není ukončeno, informace o nabídkách se podle § 218 
odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, neposkytují.  
 

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že úhradu dle § 17 citovaného zákona nevyžadujeme 
(informace jsou poskytovány elektronicky). 
 
Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webu města (http://www.pribram.eu) 
 
S pozdravem  
 
  
Mgr. Radka Škubalová, v. r. 
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek 
 
 
Příloha: 
Dokumenty Strabag (37 stran) 

 

 

  
  

 

 


