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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
VZ „Oprava chodníku Na Desátém“

I. Identifikační údaje zadavatele veřejné zakázky
Název:                Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastoupený: Dalibor Mouka, místostarosta
Sídlo:                           Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:                               008 45 451

Osoba zastupující zadavatele ve smyslu ust. §151 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách:
Název: JUDr. Hana Skotnicová, advokátní kancelář
sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Na Hradbách 119/3, PSČ 702 00
IČ: 662 56 836
Kontaktní osoba: JUDr. Hana Skotnicová
tel.: 596 112 777
E-mail: advokát@skotnicova.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s., č.ú.: 2105803183/2700

II. Oznámení o zrušení zadávacího řízení
V zastoupení veřejného zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a 

Přívoz tímto s přiměřeným užitím ust. § 84 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách oznamuji zrušení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku Na Desátém“.

III.  Odůvodnění
Zadavatel zrušil usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 

4094/RMObM1014/63/13 ze dne 07.11.2013 zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Oprava chodníku Na Desátém“ v souladu s ust. čl. IX. bodu 7 odrážky 3. zadávací dokumentace a to 
z následujícího důvodu:

„V souvislosti s průběhem stavebního řízení, ke kterému bylo nutno doložit Smlouvu o právu provést stavbu 
se společností RPG Byty, s.r.o. (vlastníkem dotčených pozemků parc. č. 868/2 a 896/1, katastrální území 
Moravská Ostrava, do kterých stavba částečně zasahuje) dojde k nabytí právní moci stavebního povolení 
č.j.: MOaP/64796/13/OSŘP1/Lin ze dne 21. 10. 2013 pro výše uvedenou stavbu až dne 21. 11. 2013.
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Vzhledem k termínu nabytí právní moci stavebního povolení a s tím souvisejících nevhodných klimatických 
podmínek bylo zadávací řízen zadavatelem zrušeno.

v zastoupení zadavatele
JUDr. Hana Skotnicová, advokát
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