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Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 2. 3. 2020 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí:
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 20202022. 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.
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K Vaší žádosti sdělujeme, že investiční plán pro r. 2020 je veřejně přístupný na webových
stránkách města:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocturozpoctova-opatreni/investicni-plan-na-rok-2020-3963.html?kshow=9
Seznamem investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v
letech 2020-2022 nedisponujeme. Totéž se týká akcí z předchozích let.
Rozpočet na rok 2020 je veřejně přístupný na webových stránkách města:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska/rozpocet-strednedoby-vyhled-rozpocturozpoctova-opatreni/schvaleny-rozpocet-mesta-zatce-na-rok-2020-3270.html?kshow=9

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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