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POSKYTNUTÍ INFORMACE (DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM) 

Dne 15. října roku 2021 byla na Městský úřad Sedlčany e-mailem doručena žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na výzvu pracovníka 
Městského úřadu v Sedlčanech byla žádost doplněna e-mailem dne 19. října 2021. 

Znění žádosti: „Vážení, na základě zákona 106/1999 Sb. Vás žádáme o poskytnutí následující 
informace: Kolik jste investovali v posledních letech do geodetických služeb a ortofotomap vaší 
obce. Předem děkuji. podpis “. Opis doplnění ze dne 19. října ve znění: „oslovení, omlouvám se za 
výpadek textu v naší žádosti o poskytnutí informací a posílám potřebné doplňující údaje: 
GEOSCANNING s.r.o., Cyrilská 508/7, 60200 Brno, IČO: 10746056 / DIČ CZ10746056, datová 
schránka: rnair4F. Prosím o vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři 
roky 2019-2021. Porovnáváme náklady na dosud používané metody s naším unikátním 
geodetickým softwarem, který tvoří 3D-model města a poskytne řadu cenných údajů – viz příloha. 
podpis, telefonní kontakt“. Součástí doplnění byla příloha: vyplněný formulář žádosti o poskytnutí 
informace a příloha s grafickou prezentací. 

Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 
Vážený žadateli, dovoluji upozornit na skutečnost, že geodetické služby bývají často součástí 
ucelené dodávky projektu nebo stavby a v těchto případech jsou nákladem dodavatele projektu 
nebo stavby, který nelze jednoduše oddělit od dodávky tohoto díla, a proto není finanční náklad na 
takovéto projekty zahrnut v kalkulaci uvedené níže. 
V roce 2019 byly samostatně objednávané geodetické služby (zaměření pozemků, geometrické 
plány apod.) v hodnotě 167.166Kč. V roce 2020 v hodnotě 132.374Kč a v roce 2021 dosud 
97.370Kč. 
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