
"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. července 2015 pod  
č. j.: MF-32556/2015/10-4/1362 IK, ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě 
Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava  
U starostky,“ vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení: 
• konkrétně které materiály a podklady pro výběrové řízení na dodávku realizační projektové 
dokumentace má v současné době ministerstvo financí k dispozici, 
• konkrétně které materiály a podklady jsou v současné době doplňovány pro výběrové řízení na 
dodávku realizační projektové dokumentace, 
• důvod scházejících materiálů a podkladů – projekt byl schválen 18. 11. 2009, 
• jaký lze předpokládat časový horizont vypracování realizační projektové komunikace." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 27. července  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. července 2015 pod  
č. j.: MF-32556/2015/10-4/1362 IK, ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě 
Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava  
U starostky,“ vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení: 
• konkrétně které materiály a podklady pro výběrové řízení na dodávku realizační projektové 
dokumentace má v současné době ministerstvo financí k dispozici, 
• konkrétně které materiály a podklady jsou v současné době doplňovány pro výběrové řízení na 
dodávku realizační projektové dokumentace, 
• důvod scházejících materiálů a podkladů – projekt byl schválen 18. 11. 2009, 
• jaký lze předpokládat časový horizont vypracování realizační projektové komunikace." 
 

 K tomu Vám sděluji následující informace. V nynější době obec Doubrava zajišťuje 
provedení aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR). Aktualizovaný projekt 
(DÚR)bude poté nezbytné (znovu) předložit Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení, resp. 
k odsouhlasení. Žádost obce v tomto směru musí vyhovovat podmínkám stanoveným v Pravidlech 
Mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.  
Po předánípředmětného projektu z Ministerstva průmyslu a obchodu a provedení jeho kontroly může 
Ministerstvo financí přistoupit k zahájení výběrového řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. (tedy za 
předpokladu, že při kontrole projektu Ministerstvo financí neshledá chyby či nesrovnalosti; v opačném 
případě by bylo nutné jej vrátit zpět obci - k přepracování anebo doplnění). V této souvislosti nicméně 
považuji za nezbytné současně upozornit na skutečnost, že při zadávání jednotlivých veřejných zakázek 
v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, resp. pořadí jejich zadávání je Ministerstvo 
financí limitováno usnesením Vlády ČR. Tato rozhoduje o tom, které z projektů v rámci uvedeného 
programu zařadí na tzv. seznam priorit, přičemž tyto projekty je Ministerstvo financí povinno zadávat a 
realizovat přednostně. Prioritních projektů je několik desítek. Projekt s názvem Zřízení kanalizačního 
řadu v lokalitě Doubrava - Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava 
 „U starostky“ naopak součástí priorit není. Z tohoto důvodu, jakož i vzhledem ke skutečnostem 
popsaným výše v současnosti Ministerstvo financí není schopno určit ani přibližný termín realizace 
zadávacího řízení předmětného projektu. Závěrem pro úplnost sděluji, že výše uvedený projekt obdrželo 
Ministerstvo financí dne 1. 7. 2011, má k dispozici tedy dokumentaci DÚR, u které v současné době 
provádí obec Doubrava aktualizaci na vlastní náklady. 
 
  
  
 


