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Sdělení 
 
Vážený pane, 
 
statutární město Olomouc (dále jen „SMOl“) obdrželo dne 10. 1. 2022 Vaši žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 

Ve svém přípise požadujete poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování 
poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených SMOl 
v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

Na základě obsahu Vaší žádosti Vám požadované informace podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme v příloze tohoto sdělení. 

Děkujeme za spolupráci. 

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

Příkazní smlouva „ČOV Sušárna kalů“ 
Příkazní smlouva „Dodávka 2 vozidel pro svoz odpadu“ 
Příkazní smlouva „Lesní cesta Hájenka – etapa II.“ 
Příkazní smlouva „Lesní cesta Huzovská – etapa II, 1. část“ 
Příkazní smlouva „Lokalita tržnice“ 
Příkazní smlouva „Malá hala“ 
Příkazní smlouva „Měnírna Fibichova“ 
Příkazní smlouva „Měnírna západ“ 
Příkazní smlouva „Nákup nízkopodlažních autobusů“ 
Příkazní smlouva „Nová pobočka KMO“ 
Příkazní smlouva „Odpadové centrum Olomouc“ 
Příkazní smlouva „Oprava napájecích kabelů IV. etapa“ 
Příkazní smlouva „Provozování PSO“ 
Příkazní smlouva „Technické vozidlo“ 
Příkazní smlouva „Zoo Olomouc – zajištění ostrahy“ 
Příkazní smlouva „Zoo Olomouc – regulace povrchových vod“ 
 
 



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Povinný subjekt: 

Statutární město Olomouc 

Horní náměstí č.p. 583 

779 11 Olomouc 

 

Žadatel: 
Název:    Michal Repatý 

Datum narozeni:  3. 9. 1993 

Trvalý pobyt:   Leitnerova 10, 602 00 Brno 

Adresa pro doručování:  e-mail verejne.zakazky.brno@gmail.com 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějích předpisů, 
Vás žádáme o poskytnutí následující informace:  
 

1) Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 

veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem 
v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021. 

 

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické 

podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování.  
V případě, že to umožňuje povaha posyktované informace žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na konkrétní výše uvedené smlouvy.  
 

 

S pozdravem, 

 

 
Michal Repatý 

 

 


