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Praha 6. 5. 2019   

 
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. dubna 2019 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 5. září 2018 pod č. j.:  
MF-21328/2018/10-4/877 IK 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 byla žádost Obce Doubrava ve věci projektové dokumentace na „Zřízení 
kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí  
a infrastruktury v lokalitě Doubrava „U starostky“ předložena ke schválení v 1. 
čtvrtletí 2019, 
- zda ve shora uvedené věci proběhlo vyhlášení veřejné zakázky na projektovou 
dokumentaci." 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

- "zda byla žádost Obce Doubrava ve věci projektové dokumentace na „Zřízení 
kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí  
a infrastruktury v lokalitě Doubrava „U starostky“ předložena ke schválení  
v 1. čtvrtletí 2019" 
 
Podklady pro zpracování zadávací dokumentace k zakázce „Zřízení kanalizačního 
řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě 
Doubrava „U starostky“ byly předány prostřednictvím Ministerstva průmyslu  
a obchodu na Ministerstvo financí dne 3. října 2018. 
- zda ve shora uvedené věci proběhlo vyhlášení veřejné zakázky na projektovou 
dokumentaci" 
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Zadávací řízení zakázky „Inženýrská a projektová činnost k akci Zřízení 
kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a inženýrských sítí a infrastruktury  
v lokalitě „U starostky“ bylo zahájeno dne 14. března 2019 a ke dni 3. května 2018 
nebylo ukončeno. 
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