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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu (dále jen
„povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytuje na
základě žádosti XXXXX o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, vyplněním přiložené tabulky, ze dne 003.06.2020, vedené pod č. j. MUBL
7600/2020:
Žádám o zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i
neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např. ekonomické
hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného podle
čeho se při vyhodnocování projektů řídíte, zda ho realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho
volíte projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové
veřejné osvětlení). Technickou infrastrukturou rozumím: vodovod, kanalizace, centralizované
zásobování teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení. Dopravní infrastrukturou rozumím:
silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě, cyklostezky a chodníky.
Poskytnutí informace:
Obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo jiný přepis, podle kterého se Odbor majetku,
investic a rozvoje MěÚ Blatná (OMIR) řídí při vyhodnocování projektů, není. Příprava projektů
technické infrastruktury, kterou zcela zpracovává OMIR, vychází z potřeb města a občanů na
základě zpracovaného strategického plánu a na základě dlouhodobé představy o investicích a
opravách technické infrastruktury vycházejíc mimo jiné i z životnosti dané infrastruktury. Na
jednotlivé projekty se zpracovává rozpočet dle ceníků ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) a
dle zkušeností nabídkových cen v předchozím období v místě obvyklých. O vlastním schválení
jednotlivých projektů rozhoduje Zastupitelstvo města Blatná na základě finančních možností města
s využitím předložených akcí do rozpočtu daného roku dle důležitosti a dle již zmíněného
strategického plánu města. Na většinu akcí je vypisováno výběrové řízení, a to jak dle zákona o
zadávání veřejných zakázek nebo dle směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu vše
v aktuálním znění.
S pozdravem

Ing. Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
podepsáno elektronicky
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