Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 18. 3. 2021 byl požadavek na poskytnutí informací
„informace týkající se Smlouvy příkazní č. 2016/04785/OVZI/DSM
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/562185?backlink=f2d4j
a dodatku https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3725880?backlink=girfe
1. důvod uzavření smlouvy příkazní č. 2016/04785/OVZI/DSM, tj. proč Olomoucký
kraj nerealizoval jednání s majiteli pozemků sám,
2. seznam pozemků, u kterých byla na základě smlouvy příkazní
č. 2016/04785/OVZI/DSM uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě ve
prospěch Olomouckého kraje,
3. seznam pozemků, u kterých byla na základě
č. 2016/04785/OVZI/DSM uzavřena smlouva nájemní,

smlouvy

příkazní

4. grafickou evidenci (nejlépe v záborovém elaborátu) výše uvedených pozemků
se znázorněním pozemků, které byly vykoupeny nebo pronajaty, pokud taková
grafická evidence existuje,
5. kopii měsíčních faktur dle čl. V. odst. 2 výše uvedené smlouvy včetně příloh,
které jsou uvedeny ve smlouvě, tj. seznam s počtem uzavřených smluv, měsíční
paušál, písemná zpráva.
6. kopii závěrečné zprávy o provedení činnosti včetně soupisu podepsaných
smluv“.
Poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno:
Ad 1.
Olomoucký kraj uzavřel se společností R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o., IČO:
26971381 smlouvu příkazní č. 2016/04785/OVZI/DSM ze dne 4. 11. 2016, podle
které společnost R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o., vykonávala pro Olomoucký
kraj činnost spočívající v jednání s vlastníky pozemků dotčených investiční akcí
„Silnice II/150 Ohrozim - obchvat“, směřující k uzavření smluv o budoucích kupních
smlouvách, včetně zajištění podpisu smluv ze strany dotčených vlastníků dotčených
pozemků. Společnost R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o., také připravovala
návrhy smluv podle vzorů předaných Olomouckým krajem. Příkazní smlouva byla
uzavřena na dobu 10 měsíců ode dne platnosti a účinnosti smlouvy. Dne 8. 11. 2017
byl uzavřen dodatek k příkazní smlouvě č. 2016/04785/OVZI/DSM, kterým byla
prodloužena doba platnosti a účinnosti smlouvy do 31. 5. 2018 a byl rozšířen předmět
smlouvy o uzavírání nájemních smluv.
Ad 2. a Ad 3.
Požadované informace zasíláme v příloze „Seznam pozemků uzavřených dle
smlouvy příkazní se společností R.Z. Stavoengeneering-servisní, s.r.o.“

Ad 4.
Požadovanou grafickou evidenci nemáme k dispozici. K dispozici je jen zákres
situace do katastrální mapy bez grafického znázornění pozemků „pod smlouvou“.
Zasíláme tedy alespoň tento zákres - viz příloha „2015 - 01 Zákres situace do
katastrální mapy“.
Ad 5.
Kopie požadovaných faktur s anonymizovanými osobními údaji zasíláme přílohou –
viz 13 příloh „1. FA_OHR_11_2016“ až „13. FA_OHR_05_2018“.
Ad 6.
Kopie závěrečné zprávy s anonymizovanými
„Ohrozim_ZZ_Ing. Zacpal_05_2018“.
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Informaci zpracoval:
Dne 31. 3. 2021, Mgr. Roman Mikeš, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 16
Počet listů příloh: 18

