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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 17.2.2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků
v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro
rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017,
resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
U těchto projektů žádáme o:
1. Název projektu
2. Stručný popis projektu
3. Rozpočet projektu v mil. Kč
4. Plánovaný termín započetí projektu
5. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky
prostřednictvím datové schránky ID DS: dc6q2wa.
K bodu č. 1 – 3. Informace o investičních projektech m.č. Praha 10 pro rok 2017 je obsažena v rozpočtu
m.č. Praha 10 pro rok 2017. Schválený rozpočet pro rok 2017 včetně komentářů je k dispozici
veřejnosti na webové stránce http://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx
Rozpočet m.č. Praha 10 pro rok 2017 byl schválen dne 20.2.2017 Zastupitelstvem m.č. Praha 10, proto
je informace k tomuto bodu poskytována odkazem na zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ.
K bodu č. 4 Předpokládáme, že investiční projekty, schválené v rozpočtu m.č. Praha 10 pro rok 2017,
budou zahájeny v období 2.- 4. čtvrtletí 2017.

K bodu č. 5 Předpokládáme, že výběrová řízení na dodavatele u jednotlivých projektů budou probíhat
v 1. až 3. čtvrtletí 2017.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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