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Poskytnutí informace 

 
Dne  14.6.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte  o : 
 
 
Urbanistická soutěž na základě podmínek ze dne 1.8.2016 „Územní plán města Kroměříž“        
( systémové číslo VZ: P16V00000025) 
- kompletního soutěžního návrhu včetně veškerých příloh a doplňků, podaného autory Ing. 
arch. Michalem Dvořákem, Ing. arch. Ivanem Gogolákem, Ing. arch. Lukášem Grasse a Ing, 
arch. Petrem Malým, který byl vybrán jako nejvhodnější a byla mu udělena 1. cena 
- kompletního a úplného protokolu o průběhu  soutěže vyhotoveného ve smyslu čl. 15.5 
podmínek ze dne 1.8.2016, včetně veškerých příloh a doplňků¨ 
- písemné doklady o schválení Soutěžních podmínek soutěže, jak jsou uvedeny v čl. 16.3 
podmínek ze dne 1.8.2016. 
 
Veřejná zakázka „Územní plán Kroměříž“ ze dne 1.6.2018 (Systémové číslo VZ: 
P18V00000038) 
- poskytnutí kompletní nabídky včetně všech příloh a doplňků předložené do zadávacího řízení 
společností CGM - arch. Ivanem Gogolákem, Ing. arch. Lukášem Grasse a Ing, arch. Petrem 
Malým, s nimiž byla dne 30.8.2018 uzavřena Smlouva o dílo. 
 
Na základě podkladů předaných odborem rozvoje města Městského úřadu Kroměříž Vám v 
příloze zasíláme kompletní a úplný protokol o průběhu  soutěže, vyhotovený ve smyslu čl. 
15.5 podmínek ze dne 1.8.2016, včetně veškerých příloh a doplňků a písemné doklady o 
schválení Soutěžních podmínek soutěže, jak jsou uvedeny v čl. 16.3 podmínek ze dne 
1.8.2016. 
 
Poskytnutí ostatních požadovaných materiálů bylo odmítnuto samostatným rozhodnutím. 
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Příloha: 

1. Protokol o průběhu  soutěže vyhotoveného ve smyslu čl. 15.5 podmínek ze dne 1.8.2016, 

včetně veškerých příloh a doplňků 

 

2. Písemné doklady o schválení Soutěžních podmínek soutěže, jak jsou uvedeny v čl. 16.3 
podmínek ze dne 1.8.2016. 
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Poskytnutí informace 
 
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru investic ze dne 29.8.2019, 
doručeného dne 2.9.2019, č.j. KUZL/55353/2019, Vám poskytujeme následující informace: 
 
Urbanistická soutěž na základě podmínek ze dne 1.8.2016 „Územní plán města Kroměříž“        
( systémové číslo VZ: P16V00000025) 
- kompletního soutěžního návrhu včetně veškerých příloh a doplňků, podaného autory Ing. 
arch. Michalem Dvořákem, Ing. arch. Ivanem Gogolákem, Ing. arch. Lukášem Grasse a Ing, 
arch. Petrem Malým, který byl vybrán jako nejvhodnější a byla mu udělena 1. cena. 
 
Veřejná zakázka „Územní plán Kroměříž“ ze dne 1.6.2018 (Systémové číslo VZ: 
P18V00000038) 
- poskytnutí kompletní nabídky včetně všech příloh a doplňků předložené do zadávacího řízení 
společností CGM - arch. Ivanem Gogolákem, Ing. arch. Lukášem Grasse a Ing, arch. Petrem 
Malým, s nimiž byla dne 30.8.2018 uzavřena Smlouva o dílo. 
 
Vzhledem k velikosti souboru požadovaných informací, který nelze zaslat prostřednictvím 
elektronické pošty, Vám zasíláme odkaz a heslo na úschovnu, kde si můžete požadované 
informace vyzvednout: 

https://www.uschovna.cz/zasilka/QL3ZS9Y2UKT5JYNJ-EDI/; heslo je j2313de. Odkaz je 

aktivní do 30.9.2019. 
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Všechny poskytnuté přílohy naleznete zde  

https://seafile.mestokm.cz/d/af8878b11ad94597af22/ 

 

https://seafile.mestokm.cz/d/af8878b11ad94597af22/

