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Městský úřad Žatec
Odbor rozvoje a majetku města
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

V Žatci dne 08. 09. 2016

MUZA 23137/2016
Denisa Harajdová
415 736 264
harajdova@mesto-zatec.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města 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“) rozhodl v souladu s ustanovením § 11 odst. 1. písm. b) InfZ ve
spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) o žádosti pana Alexeje Božinova, nar. 18. 12. 1962, V
Lázních 310, 252 42 Jesenice ve věci poskytnutí informace „Žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – poskytnutí kopie
krycího listu na stavbu "OBNOVA BUDOVY RADNICE - nám. Svobody čp. 1 - 1.
etapa"
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí
informace odmítá.

Odůvodnění
Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města jako povinný subjekt podle ustanovení §
2 odst. 1 InfZ, obdržel dne 13. 8. 2016 žádost pana Alexeje Božinova, nar. 18. 12. 1962, V
Lázních 310, 252 42 Jesenice ve věci poskytnutí informace, ve které žadatel požaduje kopie
následujících dvou dokumentů:
1) stavební či jiné povolení na akci "OBNOVA BUDOVY RADNICE - nám. Svobody
čp. 1 - 1. etapa" s vyznačením nabytí právní moci
2) krycí list rozpočtu na akci, v případě, že není, pak rekapitulaci rozpočtových nákladů
Dne 30. 8. 2016 byla v zákonné lhůtě pod č. j. MUZA 22240/2016 uveřejněna odpověď na
žádost a zaslána žadateli. Vyjádření k uvedenému bodu 2), kde bylo uvedeno, že
„předpokládané celkové náklady stavby jsou 27,5 mil. Kč bez DPH“, je dle písemného
vyjádření žadatele, zaslaném dne 30. 8. 2016 emailem subjektu, nedostačující a na své žádosti
ve věci poskytnutí informace k bodu 2) trvá.
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Vzhledem k tomu, že Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města jako povinný
subjekt v současné době neukončil přípravu veřejné zakázky: "OBNOVA BUDOVY
RADNICE - nám. Svobody čp. 1 - 1. etapa", neboť veřejná zakázka zatím nebyla vyhlášena,
nemůže žadateli poskytnout krycí list rozpočtu této akce. Důvod odmítnutí poskytnutí
informace spočívá v tom, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
(§ 11 odst. 1 písm. b) InfZ). Vyhlášení veřejné zakázky je nutno zahrnout do pojmu
„rozhodnutí“, a to na základě zvláštního právního předpisu (ZVZ), který ukládá zakázku
zveřejnit tak, aby byl zajištěn rovný přístup uchazečů k ní. Materiálním důvodem k omezení
práva na informace je v tomto případě, že poskytnutím informace by byla porušena zásada
rovného zacházení, stanoveného v § 6 ZVZ.
Dále uvádíme, že ochrana informace je časově omezena a odpadne, jakmile bude veřejná
zakázka vyhlášena, anebo jakmile se zadavatel rozhodne veřejnou zakázku nevyhlásit.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města tak,
že žádost o poskytnutí informací v bodě 2) odmítl.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů. Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. V
případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních služeb a nebyla dříve
adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den od připravení písemnosti k vyzvednutí za den
doručení. Lhůta k podání odvolání počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po
uplynutí desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Odvolání se podává u
správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u Městského úřadu Žatec a rozhoduje o něm
nadřízený orgán, Krajský úřad Ústeckého kraje.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Král
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Obdrží:
Alexej Božinov, nar. 18. 12. 1962, V Lázních 310, 252 42 Jesenice
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