
Dotaz ze dne 16. listopadu 2014 
Číslo jednací: MmP 69793/2014 
DOTAZ VE VĚCI "VÝSTAVBA SYSTÉMU VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ OBYVATELSTVA STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA PARDUBIC V ROCE 2014", DOTAZ DLE 106/1999 
 
 
Text dotazu:            

 
Žádám Vás o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o veškerá správní rozhodnutí (územní 
rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas atd.) včetně námitek a stanovisek ve věci týkající se 
zakázky: Výstavba systému varování a vyrozumění obyvatelstva statutárního města Pardubic v roce 
2014. Spolu s tímto Vás také žádám o zpřístupnění smlouvy o poskytnutí dotace vztahující se k výše 
zmíněné veřejné zakázce. 
 

 
Odpověď na dotaz ze dne 16. listopadu 2014 
 

V souvislosti s Vaším dotazem Vám sděluji následující. Na Vámi zmiňovanou výstavbu systému varování 

a vyrozumění, přičemž v případě statutárního města Pardubic jsou v tomto případě jako koncové prvky 

varování míněny prvky bezdrátového místního informačního systému, se územní rozhodnutí, stavební 

povolení a tedy ani kolaudační souhlas nevydává. Jedná se pouze o umístění tlakových reproduktorů na 

sloupy veřejného osvětlení, a to spolu s ovládací technologií. Jak jsem uvedl, jedná se  

o bezdrátový systém, který nevyžaduje podkládání žádného vedení, a to ani podzemního či nadzemního, 

jako tomu je např. u klasického "drátového stovoltového" rozhlasu. Všechny použité prvky samozřejmě 

odpovídají stanovených normativním požadavkům a systém plně splňuje "Technické požadavky na 

koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění", jež vydalo 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v dokumentu Č.j. MV-24666-1/PO-2008 ze dne 

15. dubna 2008. Jednotlivé součásti systému prošly úspěšně testováním v Institutu ochrany obyvatelstva 

v Lázních Bohdaneč. Sloupy veřejného osvětlení jsou ve většině případů v majetku společnosti Služby 

města Pardubic, a.s., která vždy vydává na umístění koncových prvků na konkrétní sloup souhlas. 

Zprovoznění koncového prvku předchází samozřejmě vyhotovení výchozí revize dle platných právních 

předpisů a technických norem, jež jsou předány majiteli respektive provozovateli veřejného osvětlení. 

 

Pokud se týká druhé části dotazu, tedy přímo veřejné zakázky "Výstavba systému varování a vyrozumění 
obyvatelstva statutárního města Pardubic v roce 2014", všechny podklady jsou umístěny na 
internetových stránkách města, v tomto případě pod následujícím odkazem: 
https://www.vzmmp.cz/zadavaci-rizeni/detail/223/?archive=1&year=2014. 
 
V rámci zmiňované zakázky nebyly uplatněny žádné námitky a nebyla vydána žádná stanoviska, kromě 
znaleckého posudku, zpracovaného na základě vlastní žádosti města z důvodu způsobu zadání veřejné 
zakázky. Závěr znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem uvádí, že existují technické důvody 
při zadávání veřejné zakázky na rozšíření bezdrátového místního informačního systému a prvků 
varování obyvatelstva, které by omezovaly volnost zadavatele vypsat tuto veřejnou zakázku v 
otevřeném jednání. 
 
Dalším bodem Vašeho dotazu je zpřístupnění "smlouvy o poskytnutí dotace" na výše uvedenou zakázku. 
Taková dotace však nebyla nikým poskytnuta a město, po posouzení možností jejího získání, ani o dotaci 
žádný subjekt nežádalo. 
 
 
Uveřejněno dne: 28. listopadu 2014 
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