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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 28. srpna 2018 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 informací v tomto 
znění: 

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. ledna 2017 pod č. j.: MF-
767/2017/10-4/22IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-
Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ 
případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to 
zaslání písemného sdělení: 
- zda a k jakému datu bylo ze strany obce Doubrava požádáno o zadání veřejné 
soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí dokumentace, 
- zda a k jakému datu byl předmětný projekt zařazen mezi prioritní projekty, 
- zda, k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na 
předmětný projekt, 
- zda již byly ze strany Ministerstva financí ČR, poskytnuty obci Doubrava finanční 
prostředky na výdaje související s předmětným projektem, v kladném případě žádám 
o poskytnutí konkrétního sdělení k jakému účelu, v jaké výši a k jakému datu byly 
tyto finanční prostředky obci Doubrava poskytnuty." 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje 
následující informace. 

"zda a k jakému datu bylo ze strany obce Doubrava požádáno o zadání veřejné 
soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí dokumentace" 
 
Procesování zařazení do programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje 
funguje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 
Praha 1, e-mail: posta@mpo.cz, kam Vám doporučujeme se s dotazem obrátit.  
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Ministerstvo s jednotlivými právnickými osobami ohledně zařazení do tohoto 
programu nejedná.  
 
S ohledem na výše uvedené ministerstvo podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši 
žádost v tomto bodě o poskytnutí informací o d k l á d á. 

"zda a k jakému datu byl předmětný projekt zařazen mezi prioritní projekty" 
 
„Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí  
a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky - projekt“ byl schválen Mezirezortní 
komisí procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje  
dne 18. 11. 2009. 
 
"zda, k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka 
na předmětný projekt" 
 
Priority zadávání navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"). 
Projekt nebyl ze strany MPO zařazen mezi prioritní projekty pro rok 2018. Veřejná 
zakázka „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení 
inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky - projekt“ byla 
zařazena MPO v roce 2017 do Střednědobého plánu zadávání veřejných zakázek  
na rok 2019. 
 
"zda již byly ze strany Ministerstva financí ČR, poskytnuty obci Doubrava 
finanční prostředky na výdaje související s předmětným projektem, v kladném 
případě žádám o poskytnutí konkrétního sdělení k jakému účelu, v jaké výši  
a k jakému datu byly tyto finanční prostředky obci Doubrava poskytnuty." 
 
Obci Doubrava nebyly dosud poskytnuty ani přislíbeny finanční prostředky na výdaje 
související s předmětným projektem. 
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