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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 07/2023. 
Č .j.: MJ/13289/2023 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 

Dne 2. 3. 2023 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odde lení  investic, jako povinny  subjekt, z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu 
k informací m, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení:  

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, Vás žádáme o sdělení následující informace:  

 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2023 a projektu RSP (registr stavebních 
projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho 
města, Krajského úřadu či obce pro rok 2023. Reps. seznamu investičních/stavebních projektů či 
rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2023-2024. Případně jsou dokončovány z předchozích let 
a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. 
 
U těchto projektů prosím uveďte: 

- název projektu 
- popis projektu 
- projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
- finanční rozpočet projektu 
- plánovaný termín započetí projektu 
- předpokládány termín výběrového řízení, popř. výherce 

 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2023, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 
dle bodů uvedených výše. 
 
K žádosti bylo sděleno: 
 

Ra di bychom Va m sde lili, z e seznam projektu , ktere  me sto Jesení k pla nuje uskutec nit v roce 
2023 naleznete v dokumentech zver ejne ny ch na nas em webu  - tj. ve str edne dobe m vy hledu 
rozpoc tu pro roky 2022 - 2024 Str edne doby  vy hled rozpoc tu me sta Jesení k 2022 - 2024, v jehoz  
pr í loze c . 2 naleznete i Ža sobní k - Investic ní  akce na roky 2022-2024 
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/258-strednedoby-vyhled-rozpoctu mesta-jesenik-
2022-2024-schvaleno-zm-16-09-2021.html , ktery  je sestavova n na období  v souladu 
s  §  3 za kona c . 250/2000 Sb., o rozpoc tovy ch pravidlech u zemní ch rozpoc tu , platne m zne ní . 
 
Da le z rozpoc tu me sta pro rok 2023 budou financova ny investic ní  akce, uvedene  v pr í loze 
c . 4 rozpoc tu me sta Jesení k pro rok 2023 zver ejne ne m zde: 
https://www.jesenik.org/cz/rozpocet/299-schvaleny-rozpocet-mesta-jesenik-na-rok-2023-
schvaleno-zm-15-12-2022.html. 
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Pro u plnost Va m zasí la me odkaz na na s  profil zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/jesenik , 
kde lze sledovat zaha jena  vy be rova  r í zení . 
 

 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky.  
 
Odbor tajemníka  
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 
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