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Naše č. j.: SMOL/079509/2020/OI/IP/Rot
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Sb.,

o

svobodném

přístupu

XXXXXXX,
statutární město Olomouc obdrželo dne 11. 3. 2020 Vaší žádost o poskytnutí informací podle
§ 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
V žádosti požadujete poskytnout informace vztahující se k nové podobě pouličních lamp
s nepřímým osvětlením tzv. „plácaček“, určených k osazení na Horní náměstí v Olomouci po
úpravách XXXXXXX.
Na základě obsahu Vaší žádosti Vám požadované informace podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme sdělením k jednotlivým dotazovaným bodům
takto:
a) projektová dokumentace k nové upravené podobě lampy „plácačky“, určené k umístění na
Horním náměstí v Olomouci.
Projektová dokumentace k nové upravené podobě lampy „plácačky“ nebyla zpracována. Byl
pouze vyroben ukázkový prototyp nové podoby lampy.
b) smlouva na dodání nové podoby lampy „plácačky“ uzavřené mezi statutárním městem
Olomouc a XXXXXXX.
Mezi statutárním městem Olomoucí a XXXXXXX nebyla uzavřena žádná smlouva. Prototyp
lampy byl vyroben a dodán na základě objednávky č. OB00426/19/OI/Vak, viz. příloha.
c) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (především památkové
péče) ve věci nových lamp pro Horní náměstí.
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Statutární město Olomouc nemá k dispozici žádné vyjádření, stanovisko ani rozhodnutí
dotčených orgánů státní správy. Jelikož se jednalo pouze o ukázkový prototyp lampy
a statutární město Olomouc prozatím nemá projektovou dokumentaci, nebylo o žádné
vyjádření, stanovisko nebo rozhodnutí požádáno.
d) všech soudních rozhodnutí (konečných, mezitímních, včetně těch upravující vedení řízení,
nebo kterým případně byla připuštěna změna návrhu) a všech podání žalobce ve věci
prvoinstančního řízení sp.zn. 74 C 62/2014 vedeného Krajským soudem v Ostravě mezi
žalobcem XXXXXXX a žalovaným statutárním městem Olomouc, a dále ve věci
pokračujícího odvolacího řízení sp.zn. 7 CO 28/2016 mezi týmiž účastníky, vedeném
Vrchním soudem v Olomouci, které se týká nové podoby pouličních lamp s nepřímým
osvětlením tzv. „plácaček“, určených k osazení na Horní náměstí v Olomouci po úpravách
XXXXXXX.
Statutární město Olomouc má k dispozici pouze doposud nepravomocný rozsudek Krajského
soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci č. j. 74 C 62/2014 – 240, viz. příloha. Žádné další
požadované dokumenty nemáme zatím k dispozici.
e) existující záznamy z jednání zástupců statutárního města Olomouce s XXXXXXX a jeho
právním zástupcem ve věci pouličních lamp na Horním náměstí.
Statutární město Olomouc neeviduje žádný zápis ani záznam z jednání.
f) veškeré písemné komunikace statutárního města Olomouce s XXXXXXX.
Statutární město Olomouc neeviduje žádnou písemnou komunikaci s XXXXXXX.

S pozdravem
Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Magistrát města Olomouce

Přílohy:
objednávka č. OB00426/19/OI/Vak
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci č. j. 74 C 62/2014 – 240

