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Poskytnutí informace 

 

Dne 23. 1 2022 jste se prostřednictvím elektronické podatelny obrátil na město Rožnov pod 

Radhoštěm (dále jen „povinný subjekt“) s žádostí o informace podanou podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

106/1999 Sb.“), následujícího znění:  

  
„K uzavřené smlouvě:  

Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace DUR+DSP+DPPS na akci "Nová parkovací 
stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm", 
 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17295159?backlink=dsabz 

Koncepce parkování pro sídliště Láz  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16875707?backlink=q6s6j 

Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm 

Smlouva o dílo na vyhotovení PD-studie proveditelnosti - akce "Propojovací cyklotrasa od 
kruhového objezdu na ulici 5. května ke křižovatce U Janíků na silnici I/35 v Rožnově pod 
Radhoštěm" 

Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace - studii na akci "Kolmá parkovací stání v areálu 
ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm – zhotovení studie" 

 

žádám kopii zadávací dokumentace na základě, které byl vybrán dodavatel s IČ 46345761. 

1. Pokud nebyl dodavatel vybrán v otevřeném řízení, tak žádám o kopii odůvodnění výjimky ze 
směrnice o zadávání veřejných zakázek Vaší organizace, pokud taková byla udělena. 

2. Dále žádám o sdělení, jestli byl osloven pouze jeden dodavatel, nebo více. V tom druhém 
případě  identifikaci těchto dodavatelů. 

3. Dále žádám o kopii protokolu z otevírání obálek, pokud bylo na zakázku podáno více nabídek.“ 

(dále jen „Žádost“)   

Po posouzení obsahu Žádosti povinný subjekt v souladu s 6 odst.1 a  § 14 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., poskytuje požadované informace: 

 

 Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace DUR+DSP+DPPS na akci "Nová 

parkovací stání v areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm",   
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https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17295159?backlink=dsabz
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16875707?backlink=q6s6j


Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu u níž byla radou města schválena výjimka 

z interní směrnice č. SM/14 Zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu. Usnesení 

včetně odůvodnění výjimky poskytujeme v příloze č. 1 tohoto sdělení. 

 

 Koncepce parkování pro sídliště Láz   

Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu do 100 000 Kč, kterou dle interní směrnice 

povinného subjektu může odpovědná osoba zadavatele (v tomto případě vedoucí 

příslušného odboru) zadat přímo konkrétnímu dodavateli. S ohledem na to nebylo nutné 

schvalovat výjimku. Vzhledem k tomu, že koncepce navazovala na Plán udržitelné městské 

mobility města Rožnov pod Radhoštěm, byl osloven stejný dodavatel, který tento plán 

zpracovával a to z důvodu, že již měl k dispozici potřebné údaje, měření včetně znalosti 

města a problematiky. 

 

 Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm 

Zadávací dokumentace včetně protokolu o otevírání obálek byla zveřejněna na profilu 

zadavatele – portále pro vhodné uveřejnění, požadovanou informaci tedy povinný subjekt 

poskytuje v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkazem na zveřejněnou 

informaci  

https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=plan-

udrzitelne-mobility-mesta-roznov-pod-radhostem 

 

 Smlouva o dílo na vyhotovení PD-studie proveditelnosti - akce "Propojovací cyklotrasa od 
kruhového objezdu na ulici 5. května ke křižovatce U Janíků na silnici I/35 v Rožnově pod 
Radhoštěm" 

Zadávací dokumentace včetně protokolu o otevírání obálek byla zveřejněna na profilu 

zadavatele – portále pro vhodné uveřejnění, požadovanou informaci tedy povinný subjekt 

poskytuje v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkazem na zveřejněnou 

informaci  

https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=propoj

ovaci-cyklotrasa-od-kruhoveho-objezdu-na-ulici-5-kvetna-ke-krizovatce-nadrazni-

pivovarska-v-roznove-pod-radhostem 

Osloveno bylo 10 subjektů s těmito identifikačními čísly: 

IČ: 61405230, 18172466, 60766859, 06409393, 25361520, 44740069, 62361457, 
63320819, 27831132, a 12129275 
 

 Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace - studii na akci "Kolmá parkovací stání v 
areálu ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm – zhotovení studie" 

Zadávací dokumentace včetně protokolu o otevírání obálek byla zveřejněna na profilu 

zadavatele – portále pro vhodné uveřejnění, požadovanou informaci tedy povinný subjekt 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=plan-udrzitelne-mobility-mesta-roznov-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=plan-udrzitelne-mobility-mesta-roznov-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=plan-udrzitelne-mobility-mesta-roznov-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=propojovaci-cyklotrasa-od-kruhoveho-objezdu-na-ulici-5-kvetna-ke-krizovatce-nadrazni-pivovarska-v-roznove-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=propojovaci-cyklotrasa-od-kruhoveho-objezdu-na-ulici-5-kvetna-ke-krizovatce-nadrazni-pivovarska-v-roznove-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=propojovaci-cyklotrasa-od-kruhoveho-objezdu-na-ulici-5-kvetna-ke-krizovatce-nadrazni-pivovarska-v-roznove-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=propojovaci-cyklotrasa-od-kruhoveho-objezdu-na-ulici-5-kvetna-ke-krizovatce-nadrazni-pivovarska-v-roznove-pod-radhostem


poskytuje v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., odkazem na zveřejněnou 

informaci  

 
https://www.vhodne-

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=nova-

parkovaci-stani-v-arealu-zs-pod-skalkou-v-roznove-pod-radhostem 

Osloveno bylo 5 subjektů s následujícími identifikačními čísly 

IČ: 63320819, 26849836, 29398266, 06765734, 60766859 

 

S pozdravem 

 

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty  

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

Příloha č. 1 

Usnesení o schválení výjimky včetně důvodové zprávy 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=nova-parkovaci-stani-v-arealu-zs-pod-skalkou-v-roznove-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=nova-parkovaci-stani-v-arealu-zs-pod-skalkou-v-roznove-pod-radhostem
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=nova-parkovaci-stani-v-arealu-zs-pod-skalkou-v-roznove-pod-radhostem

