
 
 
 
Všem účastníkům soutěže 
___________________________ 

 
 

V Praze dne 31. července 2017 
 
 
Věc:  Vyrozumění o zrušení soutěže o návrh novostavby bytového domu na pozemku parc. č. 527/97, k. ú. 

Střížkov 
 

 
Vážení, 
 
 
dovoluji si Vás v zastoupení zadavatele informovat o tom, že zadavatel, na základě usnesení Rady Městské 
Praha 8 č. Usn RMC 0452/2017 ze dne 19. 7. 2017, v souladu s ustanovením § 127 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, rozhodl o zrušení zadávacího řízení, na realizaci veřejné 
zakázky s předmětem plnění "Soutěž o návrh novostavby bytového domu na pozemku parc. č. 527/97, k. ú. 
Střížkov", zahájeného formou soutěže o návrh dle ust. § 143 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, schválené usnesením č. Usn RMC 0818/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 
21. 12. 2016 (dále jen “soutěž”). 
 
Důvodem zrušení je skutečnost, že od zahájení soutěže o návrh došlo k podstatné změně okolností, která 
spočívá v tom, že zadavatel bude dům projektovat jakožto dům s pečovatelskou službou, nebude se tedy 
jednat o pouhé transformování bytového domu do tohoto režimu, ale bude potřeba naplnit dalších zákonné 
požadavky na stavbu či úpravu dispozic takového domu, které však v současném zadání soutěžních podmínek 
nejsou dostatečně specifikovány. V důsledku toho by pokračování dosavadního zadávacího řízení bylo 
v rozporu s účelem a smyslem zákona, neboť by nemohlo vést k výběru nejvhodnějšího dodavatele již proto, 
že předmět zadavatelem poptávaného plnění je odlišný od toho, jak byl vymezen v zadávacích podmínkách 
soutěže. Vzhledem ke skutečnosti, že existují důvody pro zrušení navazující jednacího řízení bez uveřejnění, 
nemá soutěž o návrh význam, neboť návrhy budou pro zadavatele nevyužitelné. 
 
Za Váš zájem o účast v soutěži děkuji. 
 
S úctou, 

 
 
 
 

Městská část Praha 8 
zast. na základě plné moci dle § 43 ZZVZ: 

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 
JUDr. Pavel Musil, jednatel 
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