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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen infZ) 

obdržel dne 20.05.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod č. j. MC05 101868/2022 

ve znění: 

Rád bych Vás požádal o následující informace ke Generelu dopravy Prahy 5, který je aktuálně 

zpracováván: 

1. Zašlete mi „zadání“, které zpracovatel generelu dostal. 

2. Sdělte mi, kdo zadání formuloval. 

3. Sdělte mi, jakým způsobem byl zpracovatel (skupina Sudop) vybrán. 

4. Sdělte mi, zda někdo z pracovníků nebo členů orgánů radnice Prahy 5 má ke zpracovateli (skupina 

Sudop) nějaký vztah. 

 

V souladu s § 14, odst. 5, písm. d) infZ poskytujeme následující informace: 

 

ad 1. Zadání Generelu dopravy je zveřejněno jako součást smlouvy o dílo č. 13/0/OÚR/2019 v registru 

smluv pod následujícím odkazem: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11250796?backlink=z103k 

ad 2. Zadání Generelu dopravy formuloval Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 5. 

ad 3. Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Generel 

dopravy městské části Praha 5“ schválila Rada MČ Praha 5 na své schůzi dne 20.11.2019 
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usnesením č. RMČ/45/1376/2019 a to na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

Podrobnosti ohledně výběrového řízení jsou uvedeny v důvodové zprávě a přílohách materiálu 

RMČ, který je zveřejněn pod následujícím odkazem: https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/78029. 

ad 4. Není nám znám žádný vztah pracovníků nebo členů orgánů radnice Prahy 5 ke zpracovateli 

Generelu dopravy. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 

vedoucí Odboru územního rozvoje 
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