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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. 03/2022 
Č .j.: MJ/01363/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 07.01.2021 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor stavební ho u r adu a u zemní ho pla nova ní   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: 
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  
- stručný 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 žádosti bylo sděleno: 
Rádi bychom Vám sdělili, že seznam projektů, které město Jeseník plánuje uskutečnit v roce 2022 
naleznete v dokumentech zveřejněných na našem webu  - tj. ve střednědobém výhledu rozpočtu pro 
roky 2022 - 2024 Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník 2022 – 2024, v jehož příloze č. 2 naleznete 
i Žásobník - Investiční akce na roky 2022-2024 https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/258-
strednedoby-vyhled-rozpoctu mesta-jesenik-2022-2024-schvaleno-zm-16-09-2021.html , 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 2022 budou financovány investiční akce, uvedené v příloze č. 4 rozpočtu 
města Jeseník pro rok 2021 zveřejněném zde: https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/269-schvaleny-
rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2022-schvaleno-zm-16-12-2021.html  
 
Pro úplnost Vám zasíláme odkaz na náš profil zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/jesenik , kde lze 
sledovat zahájená výběrová řízení. 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 

 
Odbor tajemníka 
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 1/167, Jeseník 
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