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Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 12. 01. 2015 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, 
- seznam v této chvíli známých investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které 
plánujeme uskutečnit v letech 2015, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou 
financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory (viz přílohy č. 1-16 
– zásobníky jednotlivých odborů magistrátu). U jednotlivých projektů jsme uvedli 
požadované údaje, pokud tyto údaje má povinný subjekt k dispozici tj. stručný popis projektu, 
zhotovitele projektové dokumentace (projektovou kancelář), finanční rozpočet projektu 
a předpokládaný termín realizace – viz. přílohy č. 17 – 21. 
 
Tyto informace Vám zasíláme ve formě, v jaké byly vytvořeny jednotlivými odbory 
Magistrátu města Frýdku-Místku v roce 2015 (viz přílohy). Na další roky Vám nemůžeme 
informace poskytnout neboť rozhodnutí a realizaci akcí pro rok 2016 provede zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku až schválením rozpočtu (předpoklad - prosinec 2015). 
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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 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Ing. Jan Kaspřík v. r.   
vedoucí investičního odboru 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1 – 16 - Zásobníky akcí odborů MMFM  
Příloha č. 17 - Největší připravované, projektované a realizované investiční akce investičního 

odboru  
Příloha č. 18 – Seznam investičních, stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje odbor 

SOM realizovat v roce 2015  
Příloha č. 19 -  Seznam investičních akcí odboru ŠKMaT 
Příloha č. 20 – Odpověď na žádost o informace /odbor ŽPaZ/ 
Příloha č. 21 – Seznam investičních akcí /odbor DaSH/ 
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