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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

V souvislosti s veřejnou zakázkou MH - Studie úpravy návsi v Myslechovicích, číslo smlouvy 

OBJ/0072/2020/MH Vás žádám o poskytnutí následujících informací. 

 

1) Z jakého důvodu nebyla pro řešení úprav veřejného prostranství návsi v Myslechovicích 

zadána Územní studie veřejného prostranství v optimálním rozsahu, jak je běžně realizováno v 

jiných místních částech města Litovle? 

 

2) Je náplní uvedené veřejné zakázky variantní řešení úprav návsi, projednání s orgány města 

nebo projednání s veřejností? 

 

3) Je studie zadána v takové podrobnosti, aby na jejím podkladě mohly být zadány a pořízeny 

dokumentace v úrovni DÚR nebo DSP? 

 

4) Jakým způsobem byla veřejná zakázka zadána, resp. byl záměr uzavřít veřejnou zakázku 

oznámen i jiným uchazečům, než je ZAHRADA Olomouc, s. r. o.? 

 

5) Z jakého důvodu nebyl jako zpracovatel studie vybrán Ing. arch. Milan Obenaus, s kterým má 

město Litovel uzavřenu rámcovou smlouvu o dílo? 

 

6) Na základě jaké veřejné zakázky byl zpracován koncept návrhu ve verzi 04/2020, tj. před 

uzavřením smlouvy č. OBJ/0072/2020/MH, který byl prezentován na veřejné schůzi 

v Myslechovicích za účasti místostarosty města Litovle a předsedy osadního výboru 

Myslechovice. 

 
 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

1. Pro rok 2020 nebylo schváleno zadání Územní studie veřejného prostranství pro místní část 

Myslechovice. Předseda OV, pan Hubáček, požadoval zadání studie alespoň na náves, kdy 

se měla řešil pouze část, tj.  polovina návsi, což nebylo technicky možné vyřešit jako 

urbanisticky celistvý prostor, včetně infrastruktury. Studie na úpravu návsi v místní části 

Litovle – Myslechovice, je v současné době ve fázi rozpracovanosti přípravy a projednávání 

návrhu koncepce řešení této lokality. Část studie, konkrétně situační snímek, byl 

prostřednictvím OV Myslechovice, předán k vyjádření obyvatelům Myslechovic na veřejné 

schůzi.  

 

2. Práce na studii byly sjednány formou objednávky dne 25.5.2020. Náplní studie je řešení 

celkového uspořádání dopravních poměrů, zeleně a vybavení prostoru na návsi (osvětlení, 

mobiliáře aj.). Koncepce návrhu je zpracována z podnětu OV Myslechovice. Koordinaci 



prací s projekční firmou zajišťuje předseda OV Myslechovice, pan Hubáček. Projednání 

s dotčenými orgány není součástí studie. Součástí studie je propočet nákladů. 

 

3. Ano. Na podkladě studie budou zadány další stupně PD dle platné legislativy. Dle 

objednávky je dodací lhůta k předání studie stanovena do 15.7.2020. 

 

4. Práce byly objednány přímou poptávkou u firmy Zahrada Olomouc, s.r.o., která řeší 

projekty komplexně, včetně zeleně a má mnohaleté zkušenosti s realizací zakázek v daném 

oboru. 

 

5. Ing. Arch. Milan Obenaus je důchodce, má s městem smluvní vztah jako externí architekt, 

kdy je konzultantem po odbor výstavby. 

 

6. Práce na studii byly objednány na základě požadavku OV Myslechovice. Požadavek 

předložil předseda OV, pan Hubáček. Záměr realizace studie schválila Rada města a 

následně Zastupitelstvo města schválilo finanční prostředky na pokrytí této zakázky. 

 

 

Informaci zpracoval:  

29. 6. 2020 Hana Dohnalová, referent odboru MHaSI 


