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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 11. října 2017  
  
Věc: Vyžádání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. 
                                                                        

I. 
 
Na základě podání dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 17. září 2017, ohledně  
zakázky města Varnsdorf na architektonickou studii nám. E. Beneše, obdrželi 
jsme odpověď z Městského úřadu ve Varnsdorfu ze dne 25. září 2017. Předmětná 
žádost, podaná na Městský úřad Varnsdorf dne 17. září 2017 i odpověď 
tajemníka MěÚ z 25. září 2017 jsou zveřejněny na webu města Varnsdorf. 
Zdroj: https://www.varnsdorf.cz/files/zakon-106/15_2017.pdf 

 
Dle kontraktu se zhotovitelem architektonické studie nám. E. Beneše, městským 
architektem Varnsdorfu  Ing. arch. Šonským, má město Varnsdorf nepochybně 
dispoziční právo k písemným i grafickým materiálům, jež zmíněný zhotovitel 
zakázky arch. Šonský předal příslušným instancím městského úřadu.  
Zdroj: https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1810618?Q=ico%3A12794473 
 
Prostým srovnáním otázek pod body 1) až 7) a odpovědí na tyto otázky, 
zaslaných Městským úřadem Varnsdorf, je zřejmé, že tyto odpovědi jsou, 
s výjimkou bodu  7), neúplné nebo irelevantní a neposkytují informace k věcné 
podstatě položených dotazů. Vyjádření Městského úřadu ve Varnsdorfu nepodalo 
informace v takovém rozsahu a kvalitě, jež predikuje zákon č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím. Žádný ze sedmi dotazů prokazatelně 
nesměřoval na autobusové nádraží ve Varnsdorfu, ale všechny se týkaly zakázky 
pro arch. Šonského, spočívající ve zhotovení architektonické studie náměstí E. 
Beneše ve Varnsdorfu. 
 
Neposkytnutí vyžadovaných informací a materiálů žadateli o informace 
znemožňuje komplexní vhled, potažmo nezávislé konziliární odborné 
vyhodnocení průběhu prací na kontraktu, který uzavřelo město Varnsdorf s Ing. 
arch. Šonským, úřadujícím městským architektem Varnsdorfu. 

 
Rekapitulace nesplněných požadavků je pod odstavcem III. tohoto 
podání. Předmětné podání žádosti na město Varnsdorf vychází z ustanovení 
zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.    
 
Za zásadní věc považujeme skutečnost, že procesy v agendě Městského úřadu 
Varnsdorf, jejichž výsledkem má být revitalizace prostoru náměstí E. Beneše ve 
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Varnsdorfu, postavená na architektonické studii, jejíž vypracování bylo 
kontrahováno Ing. arch. Šonskému, jsou od samého počátku netransparentní a 
jsou postaveny mimo kontrolu a spoluúčast veřejnosti na těchto procesech. A to i 
v případě, kdy jsou v této záležitosti vzneseny věcné otázky, jak tomu bylo právě 
u podání na Městský úřad ve Varnsdorfu dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 17. září 
2017. 
 
Žádáme o poskytnutí informací dle bodů 1) až 6)  naší žádosti ze 17. září 2017 
v plném rozsahu vznesených požadavků. 
 

II. 
 

Původní podání ze dne 17. září 2017 (7 dotazů) doplňujeme o následující 
požadavky: 
 
8) Žádáme o doplnění jmen členů městské rady, kteří byli přítomni při hlasování 

městské rady o usnesení č. 99/2017. 
 
9) Žádáme o zaslání faksimile zápisu z „jednání Komise správy majetku a 

výstavby za účasti vedení města“, z něhož vzešlo zadání návrhu smlouvy 
(kontraktu) s Ing. arch. Šonským na vypracování architektonické studie nám. 
E. Beneše. 

 
10) Žádáme o zaslání faksimile seznamu všech účastníků (prezenční listiny) 

„jednání Komise správy majetku a výstavby za účasti vedení města“, z něhož 
vzešlo zadání návrhu smlouvy (kontraktu) s Ing. arch. Šonským na 
vypracování architektonické studie nám. E. Beneše.  

                                                        
III. 

 
R e k a p i t u l a c e 

validity vyjádření Městského úřadu Varnsdorf k dotazu dle zákona č. 106/1999 
Sb. po jednotlivých bodech odpovědi: 

 
1) Odpověď neúplná. Neobsahuje informaci o členech městské rady, kteří 

jmenovitě byli přítomni při hlasování rady o usnesení č. 99/2017 a tedy 
hlasovali pro toto usnesení. Žádáme o doplnění jmen členů městské 
rady, kteří byli přítomni při hlasování městské rady o usnesení č. 
99/2017. 

 
2) Splněno s výhradou. Neuvedena identita poskytovatelů externích 

poradenských služeb v oblasti projektově-investičního poradenství a právního 
poradenství, kteří se na přípravě textu předmětné smlouvy podíleli ‒ žádáme 
o doplnění identity (jmen) dotyčných subjektů.  

 
3) Nesplněno. Žádáme v úplnosti splnění dle vzneseného požadavku. 
 
4) Nesplněno. Žádáme v úplnosti splnění dle vzneseného požadavku. 
 
5) Nesplněno. Žádáme v úplnosti splnění dle vzneseného požadavku. 
 
6) Nesplněno. Žádáme v úplnosti splnění dle vzneseného požadavku. 
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7) Splněno. 

 
Z výše uvedených důvodů žádáme prostřednictvím agendy tajemníka Městského 
úřadu ve Varnsdorfu o doplnění všech informací, jež vyžaduje podání dle zákona 
č. 106/1999 Sb. ze dne 17. září 2017 tak, aby odpovědi Městského úřadu ve 
Varnsdorfu k požadavkům pod body 1) až 6) v úplnosti poskytly všechny 
informace a přílohy, jež toto podání vyžaduje, a to včetně odpovědí na dotazy 
a příslušných příloh, jež byly doplněny pod čísly 8), 9) a 10) novým 
podáním z 6. října 2017. 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. 
 
Děkujeme a jsme s pozdravem 
 

                                         
členové spolku OI Varnsdorf 2000       
http://www.oivarnsdorf2000.cz/  
  
Informace o žadateli: 
Jméno:                                  
Příjmení:                                 
Datum narození:                      
Adresa trvalého pobytu:            
  
 
Kontakt: e-mail:          
 
  



Vážený pane 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám sděluji následující: 
 
k bodu 1 a 8) O návrhu usnesení č. 99/2017 hlasovali všichni přítomní členové rady 
města - Ing. S. Horáček, J. Hambálek, ThMgr. R. Solloch, MUDr. V. Jára, PharmDr. J. 
Šmíd, kteří byli jednotně pro.  
 
 

k bodu 2) Externí poradenské služby v oblasti projektově-investičního poradenství a 
právního poradenství při přípravě textu smlouvy město nevyžadovalo. Návrh smlouvy 
byl předložen Ing. arch. B. Šonským a jeho znění konzultoval s městským architektem 
přímo pověřený zaměstnanec úřadu p. I. Musil. 
 
 

k bodu 3) Byla poskytnuta PD Úpravy autobusového nádraží ve Varnsdorfu od 
společnosti NE2D Projekt s. r. o., IČ 22801014, která byla zpracovaná na základě 
architektonické studie, jejímiž autory byly Ing. arch. V. Kaut a Ing. arch. F. Jeřábek a 
geometrické zaměření řešené části pozemku od firmy Geodetické kanceláře T. Heteš: 
 
-      https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJw9ijsOwjAQBU,DdoC9,m6xBR9xAU7gJOsoi
sAoQEFOj92kGY3evJFt1pQ64z2Sgsz38u3K8oOeb,De4oAxw8J71DbYaJxDEIaJHUnQiYzS
ZI.jlEE.Uz,v0F1MxYkqUK3p0RZbQedmrhnJc,tdD.v0gplzMEF8pKj,TtUn9g__/geodetick%2
5C3%25A9%2520zam%25C4%259B.zip 
 
-      https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJxFissOwiAQRb,G2bXC8CgsZmE0rk38AkrBV
KIY2pro14td6OYk955zIRm5db3QGi2DSOe89Lm8wNMRpp8c0EQo1CCXnTRCKYRAMJ
KyOrDoDHNBbnm7QYXsVPI1pDk,69qLih1f,yGn5Rbus,Oh.SpZYQ7,aJrXjLfv8QGJUAhm
faei,ACRwCxe/1.%2520Projektov%25C3%25A1.zip 
 
-      https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJxFijsOwjAQBU,Ddgn2.pOk2AKBqJE4ge14U
YjAKHGQ4PSYFNCM9N7MhTTLznllLXYCmM5p8Wl6QaAjzD,ZY8swUYVSN7pVxiBE
goFMZ6MI2ggX1VbKeoMGxWlK1zjm9Cxrrwp2cv37NC63eM8uxOqrdEF7.EdzXjOs38M
DRpJOBPYcuPkAqWstRQ__/11.%2520Projektov%25C3.zip 
 
 

k bodu 4) Na základě jednání vedení města a jednání komise správy majetku a 
výstavby zpracoval Ing. arch. B. Šonský cenovou nabídku na architektonickou studii. 
Řešený prostor ve studii obsahuje část náměstí od Národní ulice po prostor před 
kostelem Sv. Petra a Pavla až po Městský úřad ve Varnsdorfu. Na náměstí je účelem 
studie vyjádřit dopravní, architektonické principy prostoru se začleněním dopravy 
v klidu. V dopravním a celkovém architektonickém řešení musí být zohledněna již 
vyřešená levá část náměstí, která se bude realizovat dle projektové dokumentace, 
jejímž autorem je společnost NE2D Projekt s. r. o., IČ 22801014, která byla zpracovaná 
na základě architektonické studie, jejímiž autory byly Ing. arch. V. Kaut a Ing. arch. F. 
Jeřábek. V řešení je velice důležitý dopravní uzel křižovatky před městským úřadem. 
Ten bude dokumentován ve variantním řešení. Vlastní náměstí mezi farou, kostelem a 
Národní ulicí bude mít také variantní řešení. Jedná se o shromažďovací prostor před 



městským úřadem. Bylo dohodnuto, že parkování v této ploše bude omezené, protože 
již byla vytvořena náhrada parkovacích státní v levé části u autobusových zastávek. 
Dále je v řešení nutné vyslovit názor na zeleň, městský mobiliář (sezení, informační 
systém, odpadkové koše, atd.) a osvětlení prostoru před výše zmíněnými domy a 
v celém řešeném prostoru. 
 
  
k bodu 5) Město neudělilo zmocnění ke svému zastupování v záležitosti provedení 
odborné urbanistické oponentury pro posouzení architektonické studie náměstí E. 
Beneše. 
  
  
k bodu 6) Pracovní verze poskytnutá Ing. arch. B. Šonským, která byla předložena a 
projednávána na jednání Komise správy majetku a výstavby:  
  
Odkaz: 
https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJw9yTsOwjAQBNDTsB3Bu,7FxRYQxAU4geM
PslAIipMCTo9pMsXTaObBKqPzozSGnIDM93kb5.UDgW9Q9zNSn2HhI6GyqpdaEySGwt
oliz5agU6f6rrFkg6kSbyag2yccfpX1XCXuu7ztfuWNzw5GGrJPocfOGQlFw__/studie%252
0n%25C3%25A1m%25C4%259Bst%25C3%25AD.zip 
  
  
k bodu 9) Starosta města požádal Ing. arch. B. Šonského o předložení nabídky na 
zpracování architektonické studie náměstí E. Beneše během jednání Komise správy 
majetku a výstavby dne 15. 03. 2017 a to bez uvedení do zápisu. Projednání pracovní 
verze bylo učiněno na jednání Komise dne 24. 05. 2017 a 09. 08. 2017. 
  
  
k bodu 10) Odkaz na zápisy z jednání 24. 05. 2017 a 09. 08. 2017: 
 
 -      https://mail.varnsdorf.cz/webdav/ticket/eJw9yUEKwjAQQNHTODt1Mpk0mcUsRP
ACnqDViYQiLQ0V2tPbunDz.PBfytlJ2,mmIUHIeh,mbpgWeOgN6n8.KWWY9EiOIycfAoE
pFA1ikY0NXRvP64HC1W9c3FjqsgVhX9.fX.wk2pXTWkbo1cwHZCHGL4REI1o_/z%25C3
%25A1pisy%2520ksmv%2520%25282%2529.zip 
  
  
  
S pozdravem  
  
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ Varnsdorf 
radek.kriz@varnsdorf.cz 
tel.: +420 417 545 101 
www.varnsdorf.cz  

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí! 
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