
Žádost o informace 

 

 

Komu: <posta@prerov.eu> 

 

 

Vážení, 

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás  

žádám o poskytnutí těchto materiálů: 

 

1) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na poradenskou činnost při  

přípravě a realizaci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní  

samosprávě města Přerova", kdy vítěznou nabídku podala společnost RPSC  

Ideas, s. r. o. (K tomuto např. bod 3868/93/3/2010 usnesení z 93. schůze  

Rady města Přerova z 11. srpna 2010), a 

 

2) Studie proveditelnosti k zakázce "Zajištění přenosu dat a informací v  

územní samosprávě města Přerova", vypracovaná společností RPSC Ideas, s. r. o. 

 

Tyto dokumenty, prosím, zašlete na moji e-mailovou adresu:  

 

 

S pozdravem, 

 

  



Statutární město Přerov 
Magistrát města Přerova 

Odbor řízení projektů a investic 
Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí vedoucí odboru řízení projektů a investic 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, Přerov, tel. : 581 268 470 

e-mail: Ivana.pinkasova@prerov.eu 

 

Naše č.j.: MMPr/158632/2017 

Č.j.:  

Sp. zn.:         

Sp. sk. zn.:  

Datum:  1.12.2017 

Úředně oprávněná osoba: Mgr. Jan Strejček 

 

 

Povinný subjekt: 

Statutární město Přerov 

Bratrská 34 

750 11  Přerov 

Žadatel: 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Statutární město Přerov, Magistrát města Přerova, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „povinný subjekt a „InfZ“) a v souladu s § 67 a násl. zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o žádosti ………………………… 

(dále jen „žadatel“), ze dne 22.11.2017 o poskytnutí informace – „Zadávací dokumentace k 

veřejné zakázce na poradenskou činnost při přípravě a realizaci projektu "Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerova", kdy vítěznou nabídku podala 

společnost RPSC Ideas, s. r. o. (K tomuto např. bod 3868/93/3/2010 usnesení z 93. schůze 

Rady města Přerova z 11. srpna 2010) a Studie proveditelnosti k zakázce "Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerova", vypracovaná společností RPSC Ideas, 

s.r.o.“, 

t a k t o : 

 

Podle § 15 odst. 1 InfZ, ve spojení s § 2, odst. 4 tohoto zákona se žádost žadatele ze dne 

22.11.2017, o poskytnutí informací formou poskytnutí dokumentace Zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce na poradenskou činnost při přípravě a realizaci projektu 

"Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", kdy vítěznou 

nabídku podala společnost RPSC Ideas, s. r. o. (K tomuto např. bod 3868/93/3/2010 usnesení 

z 93. schůze Rady města Přerova z 11. srpna 2010) a Studie proveditelnosti k zakázce 

"Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", vypracovaná 

společností RPSC Ideas, s.r.o. částečně odmítá tak, že nebude poskytnuta Zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce na poradenskou činnost při přípravě a realizaci projektu 

"Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", kdy vítěznou 

nabídku podala společnost RPSC Ideas, s.r.o. (K tomuto např. bod 3868/93/3/2010 usnesení z 

93. schůze Rady města Přerova z 11. srpna 2010). 



O d ů v o d n ě n í : 

Žádost o poskytnutí informací byla v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a § 14 odst. 2 InfZ 

podána prostřednictvím služby elektronických komunikací, a to podáním učiněným na 

elektronickou adresu podatelny povinného subjektu, které povinný subjekt obdržel dne 

22.11.2017. Obsahem, elektronickou cestou učiněného podání žadatele, bylo poskytnutí 

dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na poradenskou činnost při přípravě a 

realizaci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", 

kdy vítěznou nabídku podala společnost RPSC Ideas, s. r. o. (K tomuto např. bod 

3868/93/3/2010 usnesení z 93. schůze Rady města Přerova z 11. srpna 2010) a Studie 

proveditelnosti k zakázce "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova", vypracovaná společností RPSC Ideas, s.r.o. 

Z důvodu, že povinný subjekt nedisponuje a nevlastní požadovaný dokument v žádné podobě, 

ani v elektronické verzi a pro svou činnost tento dokument nepotřebuje, tudíž jej není povinen 

ani vytvořit jako novou informaci, tak rozhodl o částečném odmítnutí poskytnutí informace, 

kdy část žádosti týkající se Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na poradenskou činnost 

při přípravě a realizaci projektu "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova", kdy vítěznou nabídku podala společnost RPSC Ideas, s. r. o. (K tomuto např. 

bod 3868/93/3/2010 usnesení z 93. schůze Rady města Přerova z 11. srpna 2010) odmítá. 

Dle informací povinného subjektu veškerá dokumentace k předmětné veřejné zakázce byla 

zabavena OČTŘ v rámci probíhajícího šetření. 

K části žádosti žadatele týkající se Studie proveditelnosti k zakázce "Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova", vypracovaná společností RPSC Ideas, s.r.o. 

povinný subjekt sděluje, že tato informace bude poskytnuta samostatným přípisem, a to 

nejpozději ve lhůtě stanovené InfZ. 

Jak je ze strany žadatele požadováno, toto rozhodnutí je zasíláno elektronickou formou na 

elektronickou adresu – …………………… 

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů podat odvolání. Odvolání se 

podává Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím statutárního města Přerova do 

15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 

Mgr. Jan Strejček 

 Odbor řízení projektů a investic 

úředně oprávněná osoba 

mailto:jiracek106@seznam.cz

