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Litoměřice 5.2.2015 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane, 

dne 21.1.2015 obdržel Městský úřad v Litoměřicích Vaši žádost o poskytnutí informací 
týkajících se plnění usnesení zastupitelstva. Tímto Vám zasílám odpovědi na vaše otázky. 

1. Jaký je předpokládaný termín vypsání výběrového řízení na základě usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. 45/02/2014 ze dne 11.12.2014 týkajícího se právního 
auditu pronájmu Zahrady Čech a jaký je předpokládaný termín pro podání nabídek? 

Výběrové řízení bylo vypsáno dne 26.1.2015. Termín pro podání nabídek je stanoven do 
11.2.2015. 

2. Je předpokládáno vypsání otevřeného výběrového řízení či pouze přímé oslovení 
předem vybraných advokátních kanceláří? 

Výběrové řízení bylo realizováno přímým oslovením vybraných advokátních kanceláří.  

3. Pokud je předpokládáno pouze přímé oslovení předem vybraných advokátních 
kanceláří, které konkrétní advokátní kanceláře budou dle tohoto předpokladu 
osloveny? Jakým způsobem a na základě jakých kritérií byly či budou tyto advokátní 
kanceláře vybrány? 

Byly osloveny tyto advokátní kanceláře: Advokátní kancelář Císař – Nesvadba, Ústí nad 
Labem; Advokátní kancelář  Vávra Ivan JUDr., Litoměřice; Advokátní kancelář  
Doleček, Kahounová, Sedláčková, Praha. Žádná specifická kritéria pro výběr advokátní 
kanceláře nebyla stanovena. Byly vybrány buď náhodně, nebo na doporučení externí 
právní kanceláře, ale vždy tak, aby byla zajištěna kvalita odvedené práce. 

4. Je předpokládáno zveřejnění výběrového řízení vypsaného na základě usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. 45/02/2014 ze dne 11.12.2014 týkajícího se právního 
auditu pronájmu Zahrady Čech na webových stránkách města 
https://www.litomerice.cz/vyberova-rizeni a případně i jiným vhodným způsobem včetně 
specifikace kdy, kde a jak? 
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Zveřejnění výběrového řízení na webových stránkách města není předpokládáno. Tento 
postup je v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

5. Žádám o zaslání všech podkladů k tomuto výběrovému řízení včetně zadání, jež bylo či 
bude zveřejněno či zasláno předem vybraným advokátním kancelářím. Pokud nejsou 
tyto podklady či zadání ještě k dispozici, žádám o jejich zaslání neprodleně poté, co 
budou dokončeny. 

Materiály, které byly zaslány osloveným advokátním kancelářím, Vám byly zaslány 
elektronickou poštou dne 30.1. a 2.2.2015. 

6. Jaké dílčí úkoly stanovila Rada města Litoměřice k řádnému zabezpečení usnesení 
Zastupitelstva města Litoměřice č. 45/02/2014 ze dne 11.12.2014 v souladu s § 13 
odst. 4 Jednacího řádů Zastupitelstva města Litoměřice? Žádám o zaslání všech 
existujících dokumentů týkajících se řádného zabezpečení tohoto usnesení, jež má 
Městský úřad Litoměřice k dispozici. 

Rada města Litoměřice nestanovila žádné dílčí úkoly. Všechny dokumenty, týkající se 
řádného zabezpečení usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 45/02/2014 Vám byly 
zaslány elektronickou poštou dne 30.1. a 2.2.2015 (viz výše bod 5). 

 

S pozdravem  

Ing. Karel Chovanec 
tajemník Městského úřadu Litoměřice 


