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Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 
 
Dne 8. ledna 2019 byla na e-mail  MěÚ Sedlčany (mu@mesto-sedlcany.cz )doručena žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
Znění žádosti: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás 
žádáme o sdělení následující informace: 
Obsah žádosti/dotazu: 
V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 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 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, 
které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. 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 projekt 
                                         -popis projektu 
                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) 
                                         -finanční rozpočet projektu 
                                         -plánovaný termín započetí projektu 
                                         -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce 
Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle 
bodů uvedených výše. 
Způsob poskytnutí informací: 
-zaslání na e-mailovou adresu XXXXXXXXXX či XXXXXXXXXX 
Žadatel: 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
Předem Vám děkujeme za spolupráci. 
  
Odpověď Odboru investic Městského úřadu Sedlčany: 
Vážená paní XXXXXXXXXX, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám sděluji, že v tuto chvíli je návrh 
rozpočtu Města ve fázi přípravy a projednávání. Před jeho schválením Vám nemohu sdělit investiční plán pro rok 
2019 ani zaslat rozpočet. Obdobně je tomu tak i s projekty rozpracovanými a dosud nedokončenými. Ke 
schválení rozpočtu v zastupitelstvu by mělo dojít v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku. Pokud budete mít i 
nadále zájem o odpovědi na Váš dotaz, prosím zopakujte ho později, po zasedání zastupitelstva. Předpokládaný 
termín nejbližšího zasedání zastupitelstva je 25. února 2019. Případně je možné čerpat z dlouhodobých 
koncepčních materiálů města jako je například Plán rozvoje sportu města Sedlčany zveřejněný na internetových 
stránkách Města pod odkazem:  http://mesto-sedlcany.cz/node/17187  .   
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