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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 10.1.2011 sdělujeme: 
 
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací. 
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 
audiovizuálního. 
Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný 
subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto 
zákonem. 
 
Vzhledem k výše uvedenému jsme schopni vám z požadovaných informací poskytnout  
 
- názvy jednotlivých projektů 
- rozpočet projektu (pouze celkovou předpokládanou cenu projektu), který však má  
  vypovídací schopnost pouze v závislosti na stupni projektové přípravy projektu a  
  v některých případech je proto v této chvíli pouze orientační. Poskytnutí rozpočtu dle  
  zpracované projektové dokumentace by bylo v rozporu s ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb.  
  a není proto možné. 
 
Tyto informace vám zasíláme ve formě, jakou máme k dispozici, tj. jako zásobníky akcí 
plánovaných jednotlivými odbory Magistrátu města Frýdku-Místku v roce 2011. K realizaci 
jsou určeny akce uvedené nad čárou vedenou v jejich seznamu. Současně vás upozorňujeme, 
že v průběhu roku může dojít v závislosti na prodlení při projednávání dokumentace, vydání 
stavebního povolení, v návaznosti na přiznanou dotaci nebo při poklesu transferů ze státního 
rozpočtu ke změnám uvedených zásobníků a některé akce nebudou moci být realizovány a 
mohou být nahrazeny jinou akcí. 
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K vámi požadovaným dalším údajům uvádíme: 
 
Vyžadovaný popis projektu existuje pouze v technických zprávách projektových 
dokumentací, případně v požadavcích jednotlivých subjektů – příspěvkových organizací 
města nebo odborů magistrátu. V případě vašeho požadavku na zaslání těchto informací bude 
nutno tyto podklady vyhledat, shromáždit a vyhotovit kopie. V daném případě se bude jednat 
řádově o několik stovek stran textu a přibližně dvě desítky hodin vyhledávání a kopírování 
požadovaných informací. 
 
Za poskytnutí informace požadujeme úhradu, která bude vyčíslena dle skutečného počtu 
kopírovaných formátů a potřebného počtu hodin potřebných na vyhledání a shromáždění 
informací a poštovné. 
Výše úhrady bude vyčíslena takto: 
 
Cena kopie činí za formát  

• černobílá 
formát A4 – jednostranná kopie   2,- Kč 
                     oboustranná kopie   3,- Kč 
 
formát A3 – jednostranná kopie   3,- Kč 
                     oboustranná kopie   4,- Kč 
 

• barevná 
formát A4 – jednostranná kopie   14,- Kč 
                     oboustranná kopie   29,- Kč 
 
formát A3 – jednostranná kopie   22,- Kč 
                     oboustranná kopie   43,- Kč 
 

Náklady na odesílání informací žadateli 
a) poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních 
    služeb 
b) balné – paušální sazba     24,- Kč 

 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, přesáhne-li doba zpracování 
a vyhledávání informace 1 hod. činí za započatou hodinu 110,00 Kč. 
 
Předpokládaná cena za poskytnutí informace činí celkem 3 000,- Kč, informace budou 
poskytnuty po úhradě požadované částky. 
 
Vámi vyžadované informace o plánovaných termínech započetí projektu jsou odvislé rovněž 
od stavu zajišťované dokumentace, délky projednávání územního souhlasu či stavebního 
povolení a termínu přiznání případné dotace. Jedná se o informace, které nejsou až na 
výjimky (akce, které již byly zahájeny) k dispozici a nevztahuje se na ně povinnost 
poskytování informací dle zákona. 
 
Informace o předpokládaných termínech výběrových řízení na dodavatele nejsou k dispozici, 
termíny jsou závislé na výše uvedených termínech započetí projektu a jedná se o názory a 
budoucí rozhodnutí, tedy opět o informace, na které se povinnost poskytování informací dle 
uvedeného zákona nevztahuje, nelze je proto poskytnout. 
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Informace poskytnuté dle uvedeného zákona č.106/1999 Sb. by neměly být dále poskytovány 
za úhradu v rámci vaší obchodní činnosti. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Kaspřík v. r.  
vedoucí investičního odboru 
 
 
 
Přílohy: 
- Příloha č. 1 - Zásobník investic odboru vnitřních věcí 
- Příloha č. 2 - Zásobník oprav a údržby odboru vnitřních věcí 
- Příloha č. 3 - Zásobník investic odboru správy obecního majetku 
- Příloha č. 4 - Zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku 
- Příloha č. 5 a 6 - zásobníky odboru ŠKMaT 
- Příloha č. 7 - Zásobník investic (Silnice) odboru dopravy a siln. hospodářství 
- Příloha č. 8 - Zásobník investic (VO) odboru dopravy a siln. hospodářství 
- Příloha č. 9 - Zásobník oprav a údržby odboru dopravy a siln. hospodářství 
- Příloha č. 10 - Zásobník investic odboru živ. prostředí a zem.  
- Příloha č. 11 - Zásobník oprav a údržby odboru živ. prostředí a zem. 
- Příloha č. 12 - Zásobník akcí investičního odboru 
- Příloha č. 13 - Zásobník investic Městské policie 
- Příloha č. 14 - Zásobník investic odboru inf. technologií 
- Příloha č. 15 - Zásobník oprav a údržby odboru inf. technologií 
 


