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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 21. 3. 2021: 

Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o následující 
informace a dokumenty, které se vztahují ke stavbě tzv. „Workoutového hřiště“ v parku Na Špici.  

Žádáme o kopie výběrového řízení na zhotovitele stavby „Workoutového hřiště“. Zejména 
žádáme o sdělení:  

1) Podle jakého ust. zákona o zadávání veřejných zakázek bylo řízení na zhotovitele 
provedeno.  

2) Kolik účastníků řízení bylo osloveno.  

3) Jaká byla kritéria pro oslovení účastníků.  

4) Jaké bylo zadání výběrového řízení.  

5) Kolik účastníků se do řízení přihlásilo. Žádáme o kopie přihlášek.  

6) Kdo byl vybrán jako zhotovitel a z jakého důvodu. Žádáme o protokol z výběru zhotovitele, 
včetně uvedení komise, která o výběru zhotovitele rozhodovala.  

7) Z jakých finančních prostředků a v jaké výši má být stavba financována.  

8) Kopie rozhodnutí o realizaci stavby, tzn. kopie dokumentů, kterými bylo rozhodnuto o tom, 
že tato stavba bude realizována a jména osob, které jsou odpovědné za rozhodnutí o 
realizaci stavby v parku na Špici.  

9) Z jakého důvodu bylo provedeno výběrové řízení, když stavba dosud nemá stavební 
povolení.  

 

 

 



Poskytnutí informace: 

Ad 1) 

Veřejná zakázka s názvem „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“ byla zadána jako 
veřejná zakázka malého rozsahu prostřednictvím výběrového řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“).   

Ad 2)  

Zadavatelem bylo osloveno celkem 6 dodavatelů s výzvou k podání nabídek.  

Ad 3)  

Stěžejním kritériem pro výběr vhodných dodavatelů, jimž byla výzva k podání nabídek zaslána, 
byly zejména doporučení, kladné reference a dobré zkušenosti jiných zadavatelů (objednatelů), 
pro něž jednotliví dodavatelé plnili obdobný předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované 
kvalitě. Seznam dodavatelů, kteří byli vyzvání k podání nabídky v rámci výběrového řízení 
s názvem „Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici“, byl schválen Radou městského 
obvodu Pardubice I usnesením č. 228 na jednání konaném dne 24. 11. 2019.  

Ad 4)  

Výběrové řízení bylo provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i 
v souladu s interními předpisy veřejného zadavatele (zejména interní směrnicí pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu Statutárního města Pardubice – městského obvodu 
Pardubice I).  

Ad 5)  

Zadavatel přijal ve lhůtě pro podání nabídek celkem 4 nabídky:  

Pořadové 
číslo 
nabídky 

Účastník IČ 

1. WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.  03885224 
2. Enuma Elis s.r.o.  01688260 
3. COLMEX s.r.o.  29037221 
4. Ing. Ladislav Mazuch 61230910 

 
Kopie nabídek jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 
 
Ad 6) 

Komise jménem zadavatele hodnotila nabídky účastníků zadávacího řízení podle jejich 
ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle 
nejlepšího poměru dílčích kritérií – a to konkrétně podle funkčnosti navrhované sestavy (váha 
dílčího kritéria: 30 %), technické úrovně řešení daného území (váha dílčího kritéria: 30 %) a 
nabídkové ceny (váha dílčího kritéria: 40 %). 

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla zadavatelem vybrána nabídka s pořadovým číslem 
2, kterou podal účastník výběrového řízení: Enuma Elis s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 
Praha 1, IČO: 01688260.  



Kopie záznamu o posouzení a hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

Ad 7) 

Provedení výstavby workoutového hřiště bylo hrazeno z veřejných prostředků – tedy z rozpočtu 
Statutárního města Pardubice a z rozpočtu městského obvodu Pardubice I. Cena díla činila 
v souladu se smlouvou o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem Enuma Elis s.r.o. 564 720 Kč 
bez DPH. Z (upraveného) rozpočtu městského obvodu Pardubice I na rok 2020 plyne, že 
městskému obvodu Pardubice I byl ze strany Statutárního města Pardubice proveden transfer 
peněžních prostředků na vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici ve výši 342 000 Kč.  

Ad 8) 

Kopii územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Pardubic, stavební úřad, ze dne 
11. 8. 2020, č. j. MmP 80460/2020, tvoří přílohu č. 3 tohoto dokumentu. 

Ad 9) 

Jak plyne z územního rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, které tvoří přílohu č. 3 tohoto 
dokumentu, v případě výstavby workoutového hřiště nešlo o případ, pro který postačí územní 
souhlas podle ust. § 96 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahájil územní řízení 
dle tohoto zákona. Předmětná stavba však rovněž nevyžaduje z pohledu stavebního zákona ani 
stavební povolení či jiné opatření stavebního úřadu podle ust. § 115 stavebního zákona. 
Výběrové řízení tedy bylo provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož 
i v souladu se stavebním zákonem, neboť workoutové hřiště je stavbou nevyžadující stavební 
povolení (k tomu viz příloha č. 3).  

 

Přílohy (CD nosič):  
Příloha č. 1 – Kopie nabídek účastníků výběrového řízení 
Příloha č. 2 – Záznam o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 3 – Územní rozhodnutí ze dne 11. 8. 2020, č. j. MmP 80460/2020 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  


