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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 1.10.2018 o 

poskytnutí informace – „zpráv, posudků, stanovisek apod. nezávislých hodnotitelů, kteří ve 

fázi přípravy uvedených veřejných zakázek („Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – 

technologické centrum ORP“, „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerov“, „Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerov“, „Zpracování projektové dokumentace a 

souvisejících poradenských služeb na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní 

samosprávě města Přerov“ a „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při 

přípravě a realizaci projektu 09 IOP“) resp. dotačních projektů, posuzovali žádosti o dotaci 

na výše uvedené projekty “ 

 

t a k t o : 

 

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

1.10.2018, o poskytnutí informací formou poskytnutí dokumentace „zpráv, posudků, 

stanovisek apod. nezávislých hodnotitelů, kteří ve fázi přípravy uvedených veřejných zakázek 

(„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – technologické centrum ORP“, „Zajištění přenosu 
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dat a informací v územní samosprávě města Přerov“, „Poskytnutí poradenských služeb při 

přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerov“, „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících poradenských služeb na 

projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerov“ a „Zajištění 

technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP“) resp. 

dotačních projektů, posuzovali žádosti o dotaci na výše uvedené projekty“ odmítá tak, že 

nebude poskytnuta.  

 

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 

1.10.2018. Obsahem, elektronickou cestou učiněného podání žadatele, bylo poskytnutí 

„zpráv, posudků, stanovisek apod. nezávislých hodnotitelů, kteří ve fázi přípravy uvedených 

veřejných zakázek („Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – technologické centrum ORP“, 

„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerov“, „Poskytnutí 

poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu dat a informací 

v územní samosprávě města Přerov“, „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících 

poradenských služeb na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerov“ a „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci 

projektu 09 IOP“) resp. dotačních projektů, posuzovali žádosti o dotaci na výše uvedené 

projekty“. 

Z důvodu, že povinný subjekt nedisponuje a nevlastní požadované dokumenty 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 odmítnutí poskytnutí informace.  

 

Dle informací povinného subjektu veškerá dokumentace k předmětné veřejné zakázce byla 

zabavena OČTŘ v rámci probíhajícího šetření a dále vyslovuje názor, že předmětné 

dokumenty z hodnocení projektu jsou ve správě poskytovatele dotace.  

 

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 

 




