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Městský úřad ve Varnsdorfu 
k rukám tajemníka Městského úřadu 
Ing. Radka Kříže  
Náměstí E. Beneše 470  
407 47 Varnsdorf 
doručení přes e-mailovou adresu 
podatelny MěÚ Varnsdorf 
epodatelna@varnsdorf.cz  
radek.kriz@varnsdorf.cz  
  
                                                                                    Varnsdorf 17. září 2017  
  
Věc: Vyžádání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím 
agendy kanceláře tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu, žádáme město Varnsdorf o poskytnutí 
informací níže specifikovaných níže pod body 1) až 7). Tato žádost vychází z obsahu smlouvy, 
uzavřené mezi městem Varnsdorf a Ing. arch. Borisem Šonským, jejíž text je zveřejněn na webovém 
portálu  https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473 .  
 
1) Žádáme o sdělení identity (jména) zodpovědného představitele města Varnsdorf, který byl 

předkladatelem návrhu usnesení Městské rady Varnsdorfu č. 99/2017 ze dne 30. března 2017. 
Žádáme rovněž o sdělení výsledku hlasování městské rady o tomto návrhu ‒ to je, kteří členové 
rady hlasovali pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi hlasování. 
 

2) Žádáme o sdělení identity (jmen) zodpovědných představitelů města Varnsdorf a Městského úřadu 
Varnsdorf, kteří se podíleli na přípravě textu Smlouvy o dílo mezi Ing. arch. Borisem Šonským a 
městem Varnsdorf, evidované pod číslem 1810618, ve znění, jež je zveřejněno v Registru smluv; a 
to včetně identity poskytovatelů externích poradenských služeb v oblasti projektově-
investičního poradenství a právního poradenství, kteří se na přípravě textu předmětné 
smlouvy podíleli. 
 

3) Žádáme o zaslání faksimile úplných zadávacích podkladů, které město Varnsdorf poskytlo 
architektu Borisi Šonskému k vypracování architektonické studie řešení náměstí E. Beneše dle 
smluvního kontraktu, zveřejněného na webovém portálu  
https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473 . 
 

4) Žádáme o sdělení identity (jména) autora (zhotovitele) zadávacích podkladů, které město 
Varnsdorf poskytlo architektu Borisi Šonskému k vypracování architektonické studie náměstí E. 
Beneše dle smluvního kontraktu, zveřejněného na webovém portálu 
https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473 .  

 
5) Žádáme o sdělení identity všech právnických a fyzických subjektů a osob, kterým město 

Varnsdorf udělilo zmocnění ke svému zastupování v záležitosti (věci) provedení odborné 
urbanistické oponentury pro posouzení architektonické studie náměstí E. Beneše, jejíž 
vypracování bylo kontrahováno městem Varnsdorf smlouvou, zveřejněnou na webovém portálu 
https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473.  

 
6) Žádáme o zaslání faksimile písemných a grafických materiálů, které městu Varnsdorf předal Ing. 

arch. Boris Šonský v rámci plnění kontraktu na architektonickou studii nám. E. Beneše, jak 
stanoveno ve smlouvě na předmětné plnění, zveřejněné na webovém portálu  
https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473 . 
 

7) Žádáme o sdělení důvodů, proč na architektonickou studii řešení náměstí E. Beneše nebyla 
městem Varnsdorf vyhlášena veřejná soutěž, jak v takových případech doporučuje profesní 



 2 

legislativa České komory architektů a doporučuje rovněž usnesení Vlády ČR č. 22 ze 14. ledna 
2015 v části III materiálu č. j. 1587/14, kde se též deklaruje akcent na využívání architektonických 
soutěží (Politika architektury a stavební kultury ČR). 

 
Požadované informace a dokumenty zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne 
přijetí žádosti v elektronické podobě, případně poštou, na níže uvedenou adresu. Žadatel trvá na 
přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny. 
  
S pozdravem 
 
 

                                               
členové spolku OI Varnsdorf 2000     

http://www.oivarnsdorf2000.cz/ 
  
Informace o žadateli: 
Jméno:                                       
Příjmení:                                    
Datum narození:                        
Adresa trvalého pobytu:            
 
 
Kontakt e-mail: 
 
 



 
Ve Varnsdorfu 25.09.2017 
 
 
Vážený pane
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám zasílám vyjádření Ing. J. Beránka, vedoucího Odboru 
správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf: 
  
   
k bodu 1) Předkladatelem návrhu usnesení Radě města Varnsdorf dne 30. 3. 2017 byl 
na základě pověření vedení města a doporučení Komise správy majetku a výstavby 
vedoucí odboru správy majetku a investic Ing. Jaroslav Beránek, pod jehož odbor tato 
případná budoucí realizace akce spadá. O tomto návrhu hlasovali pro všichni přítomní 
členové rady města. 
  
  
k bodu  2) Pověřením o jednání návrhu Smlouvy o dílo mezi Ing.arch. B. Šonským byl 
kompetentní pracovník správy majetku a investic pan Ivo Musil, do jehož kapitoly 
spadají správa a údržba veřejných prostranství. Návrh smlouvy byl předložen Ing.arch. 
B. Šonským na základě zadání, které vzešlo z jednání Komise správy majetku a 
výstavby za účasti vedení města. 
  
  
k bodu  3) Ing. arch. B. Šonskému byla poskytnuta stávající projektová dokumentace 
s názvem – Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu včetně dopravní 
situace pojednávaného území. MA byl seznámen také s podkladem této PD 
architektonickou a urbanistickou částí studie na úpravu prostranství autobusového 
nádraží zpracovanou Ing.arch. Vlastislavem Kautem a Ing.arch. Františkem Jeřábkem. 
Materiál, který byl poskytnut městskému architektovi k vypracování architektonické 
studie řešení náměstí E. Beneše, je k dispozici k nahlédnutí na Odboru správy majetku 
a investic, který sídlí na v budově Městského úřadě ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 
470, 407 47 Varnsdorf.  
  
  
k bodu  4) Zhotovitelem Vypracování projektové dokumentace – Úpravy autobusového 
nádraží ve Varnsdorfu byla společnost NE2D Projekt s.r.o, IČ 22801014. 
  
  
k bodu  5) Návrh architektonické studie byl městským architektem předložen na 
jednání Komise správy majetku a výstavby 
(https://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/komise_a_vybory/komise/komise-spravy-
majetku-vystavby-2.html) za účasti vedení města. Studie není zatím zpracována ve své 
finální verzi, jedná se o koncept. 
  
  



k bodu 6) Pracovní verze písemných a grafických materiálů, které městský architekt 
předložil v rámci plnění smlouvy jsou k nahlédnutí na Odboru správy majetku a 
investic, který sídlí na v budově Městského úřadě ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470, 
407 47 Varnsdorf.  
  
  
k bodu  7) Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebylo 
město povinno postupovat v souladu se zákonem a nebylo ani povinno postupovat dle 
ostatních doporučení, na která odkazujete. Zadavatel nemá ani povinnost v případě 
projektových služeb postupovat v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Varnsdorf. Na tyto služby se zásady a postupy upravené touto 
Směrnicí, přijatou Zastupitelstvem města dne 23.2.2017, nevztahují. Vedení města a 
rada města upřednostnila poskytnutí služeb městského architekta z důvodu zkušeností 
Ing.arch. Šonského v tomto oboru, znalosti místního prostředí, dobré komunikaci a 
spolupráci s městem. 
  
  
S pozdravem a přáním příjemného dne  
  

Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz 
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