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Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 5. 10. 2015 Vaši žádost, ve které žádáte o poskytnutí informací 

týkajících se hospodaření města s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. 

 

Podle ustanovení § 14 odst. 7 InfZ  byla povinným subjektem prodloužena lhůtu pro poskytnutí informace, 

stanovenou ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, o 10 dní, jelikož k poskytnutí požadovaných informací 

byla nutná konzultace mezi více odbory povinného subjektu, a to Odboru rozvoje a investic, Finančního 

odboru a Investičního odboru, které rovněž v rámci své působnosti připravili podklady pro poskytnutí 

požadovaných informací. 

 

Vzhledem k zákonným limitům není bohužel možné odpověď zpracovat v žadatelem zmíněné formě 

zaznamenání odpovědí do webového formuláře, jelikož povinný subjekt je povinen uchovat a zveřejnit 

poskytnuté informace. Z tohoto důvodu byl dotazník, v němž byly zaznamenány otázky žadatele a místa pro 

odpovědi dle žadatelem připravené struktury, převeden do editovatelného docx souboru a v rámci 

poskytnutí informací vyplněn, označen za dokončený a elektronicky podepsán. Takto vyplněný dotazník je 

zasílán v příloze tohoto poskytnutí jako součást poskytnutí zasílaného na žadatelem uvedenou emailovou 

adresu. 

 

Povinný subjekt sděluje, že k otázce č. 1 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informací. Toto rozhodnutí je žadateli doručováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

 

K otázce č. 3 povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 InfZ sděluje, že vzhledem k odpovědi na 

otázku č. 2 nelze dle povinného subjektu otázku č. 3 dle zadání žadatele zodpovědět. Povinný subjekt 

k tomuto dále uvádí, že posuzování, výběr a hodnocení investičních projektů probíhá v souladu 

s ustanovením § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném a účinném znění a 

v souladu s předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek s řádnou a odbornou péčí. 

  

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 InfZ povinný subjekt dále sděluje, že vzhledem ke struktuře dotazníku a 

formátu, v jakém byl dotazník povinnému subjektu zaslán, a nutnosti převodu dotazníku do zpracovatelné 
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podoby, tj. v tomto případě do obecně používaného formátu docx, může být práce s tímto souborem na 

některých počítačích pomalejší. 

 

Přílohy: docx verze zaslaného dotazníku s poskytnutými informacemi 


