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Litoměřice 24. 03. 2021
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
doručené na Městský úřad Litoměřice dne 17.03.2021, Vám sdělujeme:
Požadované informace:
Žádáme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro
rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které
plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let
a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či
za jejich podpory.
U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
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Poskytnuté informace:
Akční plán na rok 2021 - seznam investičních akcí plánovaných na rok 2021, které jsou
zahrnuté v rozpočtu města na rok 2021 a schválené Zastupitelstvem města Litoměřic.
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/AkcniPlan-2021.pdf
Zásobník projektů 2018+
https://www.litomerice.cz/images/strategickedokumenty/zasobnik_projektu_2018.pdf
Projekty ze zásobníku projektů se realizují postupně a nelze je časově zařadit.
Některé Vámi požadované informace nemá povinný subjekt k dispozici, neboť nebyly
vytvořeny a tuto povinnost ani nemá:
-název projektu jen do roku 2021
-popis projektu jen do roku 2021
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) není stanoveno
-finanční rozpočet projektu jen do roku 2021 je stanoven odhad nákladů
-plánovaný termín započetí projektu není stanoveno, v Akčním plánu jsou pouze roky
realizace projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce není stanoveno
Akční plán na rok 2022 bude schvalován na podzim 2021.
V části žádosti týkající se specifikace projektů bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informace.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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