
Dotaz ze dne 4.1.2023, č.j. MmP 1970/2023 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění 

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2023, respektive seznam stavebních projektů, které jsou  

plánovány městem/obcí na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů 

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací 

o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti 

BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost. 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a 

řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům 

z Vašeho regionu. 

Z tohoto důvodu Vás 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 2023. 

U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury) 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. 

Pro zaslání kopií plánovaných investičních záměrů a zaslání přehledu (nové informace) prosím využijte naší datové schránky 

nebo email. 

 
Odpověď ze dne 9.1.2023 na dotaz č.j. MmP 1970/2023 
 
Vážený pane, 

jako odpověď na Vaši žádost, která byla na Magistrát města Pardubic doručena dne 4.1.2023, uvádíme následující: 

1/ Investiční plán města na rok 2023 je dán rozpočtem města, který schválilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 

19.12.2022. Rozpočet města je zveřejněn na webových stránkách města na adrese: https://pardubice.eu/ (sekce Občan→ 

Finance →Rozpočet města).  

2/ Plánované termíny započetí projektů (akcí) jsou závislé na vyhlášení a ukončení příslušných zadávacích řízení, které jsou, vč. 

dalších Vámi požadovaných informací, volně přístupny taktéž na https://pardubice.eu/ (sekce Podnikatel →Veřejné zakázky). 

S pozdravem 

Jana Koblížková  

vedoucí ekonomického oddělení  

odbor majetku a investic 

Magistrát města Pardubic 

  

telefon: 466 859 529 

www.pardubice.eu 
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