
Žádost č. 3 
Žadatel: Slavomír… 
Datum podání:14.6.2018 
 

Text žádosti: 
 

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších doplnění a předpisů žádám o poskytnutí informace ve věci: 

 

Výstavby chodníku v ulici Ke Kostelu (dále jen výstavba) 

• na základě čeho bylo rozhodnuto o výstavbě tohoto chodníku; 

• kdy a kým bylo rozhodnuto o výstavbě tohoto chodníku; 

• jestli existuje zápis zastupitelstva ÚMO 9 o projednávání této výstavby a pokud ano žádám 
o jeho kopii, včetně výsledků hlasování o této výstavbě; 

• kdy, kým a jak bylo formulováno zadání pro realizaci přípravy této výstavby; 

• kdy, kým a pod jakou spisovou značkou byla zpracována projektová stavební dokumentace 

k této výstavbě; 

• žádám o kopii vydaného stavebního povolení k této výstavbě; 

• jakým způsobem bylo zabezpečeno výběrové řízení pro tuto výstavbu, včetně výsledků a 

zápisu o provedení výběrového řízení; 

• jakým způsobem a kým, ve kterých termínech probíhaly kontroly této výstavby a s jakým 

výsledkem, kde jsou uloženy zápisy o provedených kontrolách a zároveň žádám o po řízení 

kopii těchto zápisů; 

• zda je ukončená výstavba chodníku a pokud ano, kdy stavba byla zkolaudována a kým 

převzata, žádám o kopii zápisu převzetí stavby; 

• jaký byl plánovaný rozpočet pro výstavbu a pokud stavba je ukončena jaké náklady byly 

vynaloženy pro realizaci této výstavby, kdo je investorem této výstavby a z jakého rozpočtu 

byla výstavba realizována. 

Za odpověď na moji žádost Vám předem děkuji. 

V Malesicích dne 14. 6. 2018 
  



Text odpovědi: 
 

Věc: Odpověď na žádost o informace – Výstavba chodníku v ulici Ke Kostelu 

ÚMO Plzeň 9 (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 14.6. 2018 Vaši žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

 

Vaši žádost lze rozdělit na dvě části: 

Na část první Vám zasíláme odpověď: 

ÚMO Plzeň 9 sděluje ve věci výstavby chodníku v ulici Ke Kostelu: 

 

1. Jednání o výstavbě chodníku v ulici Ke Kostelu vzniklo na základě stále se zvyšujícího 
provozu v ulici Ke Kostelu a dlouhodobých stížností občanů na s tím spojené nebezpečí pro 
pěší. Dalším důvodem bylo umístění mateřské školy v této ulici a jejím potřebám na 
odklonění dopravy od vrat mateřské školy tak, aby především dětem bylo umožněno chodit 
na procházky po chodníku a byly tím lépe chráněny před nebezpečím ze strany provozu. 
První stížnosti na zvyšující se provoz v této ulici ze strany občanů a snahy o řešení jsou z 
dubna 2010. Od této doby se potřeba zmírnění provozu a možnosti, jak toto učinit, řešily 
opakovaně s kompetentními orgány města i státu. Toto bylo řešeno i formou ankety všech 
občanů Malesic v roce 2013. Na základě výsledků ankety vstoupil MO do jednání s 
oprávněnými odbory MMP, Správou veřejného statku MP a Policií ČR. V jednáních bylo 
dohodnuto situaci provozu okolo MŠ řešit jednostranným chodníkem na straně vstupu do 
mateřské školy spolu se zvýšenou křižovatkou, po instalaci informativního měřiče rychlosti 
vozidel jako dalším z prvků ke snížení rychlosti vozidel i omezení zejména tranzitního 
provozu v ul. Ke Kostelu. Naše zastupitelstvo bylo prvně o tomto posledním navrhovaném 
řešení formou chodníku informováno na zasedání zastupitelstva v červnu 2013. 

2. Dle § 6 odst.a) zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění jsou Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva MO Plzeň 9 k dispozici na https://usneseni.plzen.eu/ a Zápisy ze zasedání 
Zastupitelstva MO Plzeň 9 jsou umístěny na internetových stránkách: 
https://umo9.plzen.eu/urad-a-samosprava/samosprava-mestskeho-obvodu/zastupitelstvo-
mestskeho-obvodu/zapisy-ze-zasedani-zmo/zapisy-ze-zasedani-zmo.aspx. 

3. Kopii vydaného stavebního povolení k výše uvedené výstavbě zasíláme v příloze tohoto 
dopisu. 

4. Stavba chodníku není v současné době ukončena ani zkolaudována. 

5. Investorem stavby je statutární město Plzeň zastoupené SVS mP. 
  



 

Ve druhé části své žádosti po povinném subjektu požadujete tyto informace: 

 

1. Kdy a kým bylo rozhodnuto o výstavbě tohoto chodníku; 

2. Kdy, kým a jak bylo formulováno zadání pro realizaci přípravy této výstavby; 

3. Kdy, kým a pod jakou spisovou značkou byla zpracována projektová stavební 
dokumentace k této výstavbě; 

4. Jakým způsobem bylo zabezpečeno výběrové řízení pro tuto výstavbu, včetně výsledků a 
zápisu o provedení výběrového řízení; 

5. Jakým způsobem a kým, ve kterých termínech probíhaly kontroly této výstavby a s jakým 
výsledkem, kde jsou uloženy zápisy o provedených kontrolách a zároveň žádám o pořízení 
kopií těchto zápisů; 

6. Jaký byl plánovaný rozpočet pro výstavbu a pokud stavba je ukončena, jaké náklady byly 
vynaloženy pro realizaci této výstavby, kdo je investorem této výstavby a z jakého rozpočtu 
byla výstavba realizována. 

Informujeme Vás, že investorem této stavby je Správa veřejného statku MP. 

Povinné subjekty mají podle § 2 odst. 1 InfZ povinnost poskytovat informace vztahující se k 
jejich působnosti. Vámi požadované informace do působnosti povinného subjektu nespadají 
a nejsou mu známy. 

Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ tuto část Vaší 
žádosti o poskytnutí informací odkládá v části druhé, odst. 1 – 6 tohoto dopisu. 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného 
subjektu podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů 
ode dne doručení tohoto sdělení (§ 16a odst. 3 písm. a) InfZ). O stížnosti bude rozhodovat 
Magistrát města Plzně. 


