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Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Oddělení územního plánování 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

sídlo: Bratrská 34, Přerov, tel. : 581 268 614, fax: 581 268 409 

 

Č.j.: MMPr/212495/2019/ 

Sp. zn.: MMPr//212495/2019/03         

Sp. sk. zn.: 84.1. S/5 

Datum:  3. 10. 2019 

 

 

Povinný subjekt: 

Statutární město Přerov 

Bratrská 34 

750 11  Přerov 

Žadatel: 

 

 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací o správcích inženýrských sítí na území ORP 

Přerov 

 

Statutární město Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 2 odst. 1 

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

obdrželo dne 16. 9. 2019 Vaše podání „Žádost o sdělení aktivních správců technické 

infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Přerov dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, která zněla následovně: 

 

„V souladu se zněním §13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás 

touto cestou žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území 

ORP Přerov formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, 

jelikož ideální seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude 

uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou 

uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě. „ 

 

K vaší žádosti Vám sdělujeme, že v rámci své činnosti shromažďuje údaje o správcích 

inženýrských sítí jen v podrobnosti potřebné pro zpracování územně plánovacích podkladů a 

územně plánovací dokumentace v souladu s § 27 odst. 3 a § 161 zákona č. 183/2006 Sb. 

Jelikož je zodpovědnost, co se týče poskytování údajů uvalena na poskytovatele údajů, 

nemůže Magistrát města Přerova garantovat úplnost a aktuálnost všech těchto údajů. 

Poskytnuté informace jsou tedy pouze informativní. Identifikační číslo (IČ) poskytovatelů 

údajů o technické infrastruktuře jsou uvedeny v samostatné tabulce. Údaje najdete v příloze 

tohoto sdělení.  

 

S pozdravem 

         

                    vedoucí odboru rozvoje  

          

         otisk úředního razítka   
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Příloha: 1. Tabulka s údaji o správcích inženýrských sítí (formát XLS) 

2. Tabulka poskytovatelů údajů o inženýrských sítích (formát XLS) 
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Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Oddělení územního polánování 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 

sídlo: Bratrská 34, Přerov, tel. : 581 268 614, fax: 581 268 409 

 

Č.j.: MMPr/225899/2019 

Sp. zn.: MMPr/212495/2019/02        

Sp. sk. zn.: 84.1. S/5 

Datum:  1. 10. 2019 

 

 

 

Povinný subjekt: 

Statutární město Přerov 

Bratrská 34 

750 11  Přerov 2 

Žadatel: 

 

SDĚLENÍ 
o prodloužení termínu k vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999 S. 

 

Statutární město Přerov, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „povinný subjekt“) dle 

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

pozdějších předpisů, obdrželo dne 16. 9. 2019 Vaše podání „Žádost o sdělení aktivních 

správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Přerov dle § 13 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, která zněla 

následovně: 

 

„V souladu se zněním §13 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás 

touto cestou žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území 

ORP Přerov formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Pro usnadnění posílám vzor, 

jelikož ideální seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude 

uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou 

uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě. „ 

 

 

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nevede informace o vlastnících technické infrastruktury 

v členění dle katastrálních území, a jejich vyhledání si vyžádá větší časovou náročnost, bude 

vaše žádost v souladu s § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyřízena v prodloužené 

lhůtě, tedy nejpozději dne 3.října 2019.  

 

 

vedoucí odboru rozvoje 

 

otisk úředního razítka 
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