
Dotaz ze dne 17. 10. 2012 
Č.j. 60393/2012, Žádost o informaci ohledně úpravy projektu revitalizace 
Tyršových sadů 
 

Žádám o poskytnutí informace ohledně aktuálního stavu řešení projektu revitalizace 
Tyršových sadů. 
Pardubický deník uveřejnil dne 9. 10. 2012 tuto informaci: 
Krajské město nechá přepracovat projekt na úpravu Tyršových sadů, aby mohlo znovu podat 
žádost o evropskou dotaci. 
Dosavadní návrh narážel na výhrady ochránců přírody, kteří mu vyčítali přílišný rozsah kácení 
dřevin a zbytečnou nákladnost. Navíc městu vypověděla smlouvu firma, která vyhrála 
výběrové řízení na revitalizaci parku. 
„Budeme se snažit dosáhnout kompromisního řešení, které ale zůstane pro park 
smysluplné," řekl novinářům primátorčin náměstek František Brendl (Pardubáci). 
S tvůrcem projektu architektem Tomášem Jiránkem už radnice projednala seznam 
připomínek a výhrad. 
Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/radnice-chce-znovu-pozadat-o-dotaci-na-
tyrsovysady-20121009.html 
 
Žádám Vás o poskytnutí následujících informací: 
1) Jakou formou byla projektantovi zadána práce na úpravě projektu – objednávka, písemné 
zadání apod. 
2) Co přesně je obsahem zadání ze strany města vůči projektantovi, tedy jaké konkrétní body 
mu byly zadány, co konkrétně má upravit apod. Protože předpokládáme, že zadání těchto 
změn bylo provedeno písemnou formou, žádáme o zaslání kopie tohoto zadání. 
3) Z jakých prostředků budou úpravy projektu hrazeny a jaká je dohodnutá cena za 
prováděné úpravy. 
 
 

Odpověď na dotaz ze dne 29. 10. 2012  
 

Odpovídám na vaši žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., která je vedena po č.j. MmP 
60393/2012. Vaše žádost se týká žádosti o poskytnutí informace ohledně úpravy projektu 
revitalizace Tyršových sadů.  
K vašim otázkám vám sděluji následující:  
Add 1  
Projekční práce na úpravě projektové dokumentace budou zadány formou dodatku platné 
smlouvy o dílo v souladu s jejími podmínkami.  
Add 2  
Ze strany města je součástí zadání maximální využití stávající zeleně a snažit se do 
technického řešení maximálně zapracovat všechny připomínky a náměty vzešlé nejen od 
občanských sdružení. Konkrétní návrhy úprav budou předloženy městu ze strany 
zpracovatele při předložení konečné cenové nabídky.  
Add 3  
Konečná cena za úpravu projektu bude stanovena při uzavření dodatku platné smlouvy o 
dílo, práce budou hrazeny z kapitoly rozpočtu města.  
 


