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ZADOST 0 POSKYTNUTi INFORMACi OLE ZAKONA

C.

106/1999 Sb.,

0 SVOBODNEM PRiSTUPU K INFORMACiM
Vazeny pane i'editeli,
Regionalni organizator prazske integrovane dopravy, pi'ispevkova organizace (dale jen ,povinny subjekt"
nebo ,ROPID"), obdrzel dne 26. 6. 2018 Vasi zadost podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu
k informacim, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu (dale jen ,zakon"), o poskytnuti nasledujicfch informacf
tykajicfch se realizacni faze vei'ejne zakazky s nazvem ,Zpracovani studie proveditelnosti- Lanava draha":

1. Poskytnuti inform ace, zda zhotovitel odevzdal vybrane kapitoly 1, 2, 4 a 5 studie proveditelnosti
k pi'ipominkam v souladu s c. Ill. odst. 1 pism. a) smlouvy ze dne 18. 7. 2017 i'adne a uplne do 4
mesicu od uzavi'eni smlouvy, resp. kdy konkretne povinnost splnil.

2. V pi'ipade, ze zhotovitel prvni dilci termin realizace ve smyslu pi'edchoziho dotazu nesplnil, zadame
o poskytnuti informace, zdali ROPID uplatnil vuci zhotoviteli pravo na smluvni pokutu die cl. VII odst.
1 smlouvy ve vysi 2.000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Poskytnuti informace zda, resp. kdy byla ze strany ROPID uhrazena dilci faktura zhotovitele c.
2017110, resp. v jake vysi byla tato uhrazena.

K jednotlivym bodum sdelujeme nasledujicf:
K bodu 1: Smlouva byla podepsana dne 25. cervence, nikoliv 18. cervence. Term in plneni prvniho

odevzdani byl tedy 25. listopadu. Do tohoto terminu byly odevzdany vsechny kapitoly 1, 2 a 4. Kapitola 5
(stanoviska dotcenych mestskych casti, zoologicke zahrady a cistirny odpadnich vod) byla na zaklade
vzajemne dohody odevzdana pozdeji. Za toto zpozdeni nemohl zpracovatel studie, nybrz objednatel, ktery
nedostal sve povinnosti vyplyYajicf z cl. I odst. 4 smlouvy o dilo. Objednatel pozde pi'edal vystupy
z dopravniho modelu, ktere jsou dulezite pro i'adu vypoctU dulezitych pro navrzeni noveho dopravniho
systemu. Zpozdenf bylo zpusobeno pozdnim pi'edanfm vystupu z dopravnfho modelu ze strany TSK, a.s.
Bez techto dat nebylo mozne studii pi'edstavit dotcenym subjektUm. Nicmene v dobe termfnu plneni, tedy
25. listopadu, byly jiz firmou PROCEDOP dodany vsechny ostatni kapitoly ke studii, ktere nevykazovaly
zadne zasadni chyby a zaroven byly znamy terminy schuzek se vsemi dotcenymi MC, ZOO a COV, ktere se
mely uskutecnit v terminu 4. 12. 2017 - 7. 12. 2017. Objednatel nemel tedy zadne duvody k tomu, aby
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penalizoval zpracovatele za nedodani kapitoly 5. Tato dohoda byla stvrzena Zapisem z pracovniho jednani
dne 22. 11. 2017.
K bodu 2: Neuplatnil, viz bod 1.
K bodu 3: Faktura 2017110 byla uhrazena az po faktickem uskutecnemi schuzek se zastupci mestskych

casti, zoologicke zahrady a cistirny odpadnich vod a pFedani zapisu ze schuzek objednateli. Termin
proplaceni faktury byl 26. 12. 2017.
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