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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 07/2020 
Č .j.: MJ/07082/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 06.02.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odde lení  investic z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás 
žádáme o sdělení následující informace: 
 
Obsah žádosti/dotazu: 
 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních 
projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů 
Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních 
projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. 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 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným 
akcím dle bodů uvedených výše. 
 
Způsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
 
Dne 06.02.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  
 
Rádi bychom Vám sdělili, že seznam projektů, které město Jeseník plánuje uskutečnit v roce 2020 
a v roce následujícím naleznete v dokumentech zveřejněných na našem webu  - tj. ve střednědobém 
výhledu rozpočtu pro roky 2019 - 2021  
https://www.jesenik.org/storage/rozpocet/2018-09-
20_St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD_v%C3%BDhled_rozpo%C4%8Dtu_m%C4%9Bsta_Jesen%C3
%ADk_2019_2021.pdf,  
který je sestavován na období v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, platném znění. 
 
Dále z rozpočtu města pro rok 2020 budou financovány investiční akce, uvedené v příloze č. 4 rozpočtu 
města Jeseník pro rok 2019 zveřejněném zde:  
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/203-rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2020-upraveny-
schvaleno-rm-27-1-2020.html 
 
Pro u plnost Va m zasí la me odkaz na na s  profil zadavatele, kde jsou zver ejn ova ny ver ejne  zaka zky me sta 
Jesení k a jeho pr í spe vkovy ch organizací   
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluŽadavatelu/MultiprofilŽakladniUdajeOŽadavateliM-
316024958/SeznamŽahajenychŽadavacichPostupu-316024958/ 
 
 
 
 
 
Městský úřad Jeseník 
Útvar tajemníka 
Masarykovo nám. 1/167 
790 01 Jeseník 

https://www.jesenik.org/storage/rozpocet/2018-09-20_St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD_v%C3%BDhled_rozpo%C4%8Dtu_m%C4%9Bsta_Jesen%C3%ADk_2019_2021.pdf
https://www.jesenik.org/storage/rozpocet/2018-09-20_St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD_v%C3%BDhled_rozpo%C4%8Dtu_m%C4%9Bsta_Jesen%C3%ADk_2019_2021.pdf
https://www.jesenik.org/storage/rozpocet/2018-09-20_St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD_v%C3%BDhled_rozpo%C4%8Dtu_m%C4%9Bsta_Jesen%C3%ADk_2019_2021.pdf
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/203-rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2020-upraveny-schvaleno-rm-27-1-2020.html
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/203-rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2020-upraveny-schvaleno-rm-27-1-2020.html
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-316024958/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-316024958/
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-316024958/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-316024958/

