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Sdělení o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Město Dubňany obdrželo dne 6. 1. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Požadujete poskytnutí následujících informací:
„… žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí
informací z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022.
U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov) a to:
-

název projektu
struční popis projektu
rozpočet projektu v mil. kč
plánovaný termín započetí projektu
lokalita stavby
zajištěno financování projektu ANO / NE

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na
základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných
investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete,
žádáme o jejich zaslání.“
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Vámi požadovaná informace, ve které budou uvedeny výše uvedená data, u povinného subjektu
neexistuje, a musela by být tedy nově vytvořena. Část Vámi požadovaných informací lze zjistit na
webových
stránkách
Profilu
zadavatele,
kde
jsou
na
adrese
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=102 uvedeny veřejné zakázky města Dubňany, a na
webových
stránkách
města
Dubňany
se
na
adrese
https://www.dubnany.eu/e_download.php?file=data/editor/110cs_2.pdf&original=Seznam%20investi%
C4%8Dn%C3%ADch%20akc%C3%AD%20%20pl%C3%A1n%20rozvoje%20M%C4%9Bsta%20Dub%C5%88any%20roky.pdf
nachází seznam investičních akcí – plán rozvoje města Dubňany, a dále na adrese
https://www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta/ najdete schválený rozpočet města Dubňany
na rok 2022.
V Dubňanech dne 13. 1. 2022

Mgr. Lucie Chludilová
vedoucí správního odboru
elektronicky podepsáno
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