
 

Magistrát města České Budějovice 

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, v platném znění. 
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 23.3.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ. Vaše žádost obsahuje následující citované 
dotazy: 
 
 
 
„Vážení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, 
Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 
 

1. Žádám o poskytnutí kopie úplného znění smlouvy o zajištění správy, provozu, obnovy, údržby a oprav veřejného 
osvětlení na území statutárního města České Budějovice uzavřené mezi Statutárním městem České Budějovice 
a obchodní společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČ 251 66 115, jenž byla uzavřena na 
základě usnesení Rady města České Budějovice č. 1972/2014 přijatého na 34. schůzi Rady konané dne 
10.12.2014. “ 

 
 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 
Vámi požadovaná informace je informací zveřejněnou na oficiálních internetových stránkách statutárního města České 
Budějovice, proto Vám povinný subjekt s odkazem na ustanovení § 6 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím sděluje odkaz na internetové stránky, kde je možno zveřejněnou informaci naleznout.  
Odkaz: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014002603 
 
 
Co se týče přílohy zaslané spolu s výše uvedenou žádostí, jenž obsahuje následující dotazy:  
 
,,Vážení ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/19989 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  
 

1. Žádám o poskytnutí kopií úplného znění veškerých smluv uzavřených mezi Vaší společností a jakýmikoli 
dodavateli plnění pořizovaných Vaší společností k zajištění plnění závazků vyplývajících jí ze Smlouvy o 
zajištění správy, provozu, obnovy, údržby a oprav veřejného osvětlení na území statutárního města České 
Budějovice uzavřené mezi Statutárním městem České Budějovice a Vaší obchodní společností Dopravní 
podnik města České Budějovice, a.s., IČ 251 66 115, jenž byla uzavřena na základě usnesení Rady města 
České Budějovice č. 1972/2014 přijatého na 34. schůzi Rady konané dne 10.12.2014. O poskytnutí výše 
vyžádané informace však prosím pouze ohledně smluv uzavřených s dodavateli, jejichž plnění (resp. výkony) 
Vaše společnost pořizuje za celkovou cenu v průměru převyšující částku 10.000,- Kč ( deset tisíc korun 
českých) za 1 kalendářní měsíc.‘‘ 

 
K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující. 
 
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 InfZ Vám sdělujeme, že Váš přípis není žádostí ve smyslu InfZ,  a to z důvodu, že 
z něho není zřejmé, kterému subjektu je určen, když v záhlaví je uveden jako povinný subjekt Statutární město České 
Budějovice, avšak s adresou Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice namísto adresy nám. Přemysla Otakara II. 
č. 1,2, 370 92 České Budějovice. Dále je z dotazu patrné, že dotazovaným není Statutární město České Budějovice. 
Z výše uvedeného důvodu se povinný subjekt přílohou Vašeho přípisu jako žádostí dle InfZ nebude zabývat. 

 
 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2014002603

