
Žádost č. 4 
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 zně ní 
pozdějších doplnění a předpisů žádám o poskytnutí informace ve věci: 

 

1. Plánovaných a realizovaných investic ÚMO 9 a města Plzně v létech 2009 - 2018 

• Žádám o sdělení, jaké byly plánované a uskutečněné investice pro ÚMO 9 v létech 2009 - 

2018 s přehledem plánovaných a skutečně vynaložených finančních prostředků při investici s 
poznámkou kdo financoval danou investici. 

2. Plánovaných investic ÚMO 9 a města Plzně v létech 2019 - 2025 

• Žádám o sdělení, jaké jsou plánované investice pro ÚMO 9 v létech 2019 - 2025 s 
přehledem 

plánovaných finančních prostředků při investici s poznámkou kdo se bude a jakým podílem 

na investici podílet. 

3. O rozpracovaných projektech pro ÚMO 9 na roky 2019 - 2023 

• Žádám o sdělení, jaké jsou rozpracované projekty pro ÚMO 9 na roky 2019 - 2023 a u 
těchto projektech současný stav jejich rozpracovanosti s přehledem již vynaložených 
finančních prostředků při rozpracovávaní těchto projektů, či záměrů projektů . 

Za odpověď na moji žádost Vám předem děkuji. 
  



Text odpovědi: 

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím – plánované a realizované investice ÚMO 9. 

Vaši žádost rozdělujeme na dvě části. 

I. část, která se týká investic MO odpovídáme viz níže. 

1. Plánované a realizované investice ÚMO Plzeň 9 a město 2009-2018 

V této souvislosti nutno předem říci, že finanční prostředky poskytnuté Statutárním městem 
Plzeň (rozpočet) jednotlivým městským obvodům jsou prvotně určeny na zajištění běžného 
provozu MO, běžných drobných staveb a krytí předem nepředvídatelných nutných investic 
pro chod obce a úřadu MO, nezahrnutých v plánu investic Stat. města Plzeň. 
Nespotřebované finanční prostředky z rozpočtu MO daného roku jsou následně elokovány 
na Fond rozvoje a rezerv MO a po naspoření potřebné částky zastupitelstvo rozhoduje 
(plánuje), v jakém smyslu a k jakým účelům budou tyto prostředky použity (zejména stavby 
menšího rozsahu do 10 mil. Kč). Plánovány jsou tedy pouze stavby, na které si takto MO v 
dohledné době naspoří či kde má příslib spolupodílnictví dalšího subjektu. Od r. 2010 byla 
takto dlouhodobě plánována výstavba chodníku v Chotíkovské ulici (odhad 6 mil. Kč) a 
rekonstrukce hasičské zbrojnice (odhad 7,5 mil.Kč). Od r. 2016 se započalo s přípravou pro 
stavbu pěšího a cyklistického napojení na obec Radčice (odhad 4,5 mil.Kč). 

Velké stavby potom plánuje a realizuje vč. příprav město Plzeň. 

Realizované investice MO Plzeň 9: 

a) 2009 

Nákup sekačky (traktor) 93 tis.Kč 

Výstavba víceúčelového hřiště Malesice-doplatek 1.229 tis.Kč (celk. cena 5.050 tis.Kč) 

PD pro rekonstrukci MŠ Malesice 145 tis. Kč. 

Rekonstrukce mateřské školy v Malesicích 6 mil. Kč 

b) 2010 

Studie vnitřního vybavení Malesického Dvora (zkr. MD) 104 tis.Kč 

Stavební a interiérové vybavení MD (restaurace, sál) 1.600 tis.Kč 

c) 2011 

PD hasičská zbrojnice 212 tis.Kč 

Hasičská zbrojnice EZS 59 tis.Kč 

Studie revitalizace Malesické návsi 43 tis.Kč 

Studie chodníku v Chotíkovské ul. 60 tis.Kč 

d) 2012 

Stavba přístřešku a skladu ÚMO Plzeň 9 - 233 tis.Kč 

Závěsy do sálu Malesického dvora 345 tis Kč 



e) 2013 

Osvětlení sousoší sv. J. Nepomuckého 42 tis.Kč 

Stavba přístřešku ÚMO Plzeň 9-doplatek 22 tis.Kč 

Dodávka 2 ks inform. měřičů rychlosti 68 tis.Kč (celk. částka 135 tis.Kč) 

Nový lak sálu Malesického dvora 154 tis. Kč 

f) 2014 

PD Chodník v Chotíkovské ul. 161 tis.Kč 

Dětské hřiště v D. Vlkýši 142 tis.Kč 

g) 2015 

PD a výstavba kontejnerového stání (bioskládka) 272 tis.Kč 

Nákup pozemku p.č. 179/3 (has. zbrojnice) 158 tis.Kč 

Přípravné práce pro rekonstrukci has. zbrojnice 45 tis.Kč 

h) 2016 

DÚR Stezka pro chodce a cyklisty 85 tis.Kč 

Rozšíření varovného systému VISO 42 tis.Kč 

ch) 2017 

PD Stezka pro chodce a cyklisty 69 tis.Kč (spolu s MO Plzeň) 

PDS pro rekonstrukci hasičské zbrojnice 164 tis.Kč 

Doplnění dětského hřiště D. Vlkýš 43 tis.Kč 

Výstavba chodníku v Chotíkovské ulici 3.600 tis.Kč (další KÚPK) 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 1.682 tis. Kč 

i) 2018 

PD Odpočinkové místo u řeky Mže 118 tis.Kč 

Stezka pro chodce a cyklisty 800 tis.Kč (další Stat.město Plzeň) 

Realizační PD rekonstrukce objektu čp. 40 - 504 tis.Kč 

j) Rozpracované projekty MO Plzeň 9 pro roky 2019-2023: 

Rekonstrukce objektu čp. 40 
  



Ve druhé části žádosti po povinného subjektu požadujete tyto informace: 

1) plánovaných a realizovaných investic města Plzně v letech 2009 – 2018, 

kde žádáte o sdělení, jaké byly plánované a uskutečněné investice pro ÚMO 9 v letech 2009-
2018 s přehledem plánovaných a skutečně vynaložených finančních prostředků při investici s 
poznámkou kdo financoval danou investici 

2) Plánovaných investic města Plzně v létech 2019-2025, 

kde žádáte o sdělení, jaké jsou plánované investice pro ÚMO 9 na roky 2019-2025 s 
přehledem plánovaných finančních prostředků při investici s poznámkou kdo se bude a 
jakým podílem na investici podílet. 

Informujeme Vás, že investiční akce, které byly a budou plánovány a realizovány z rozpočtu 
města nebo jeho příspěvkových organizací (tedy jiného povinného subjektu) žádejte u jiného 
povinného subjektu. 

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

Vzhledem k výše uvedenému povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) Inf Z tuto část Vaší 
žádosti o poskytnutí informací odkládá v části druhé, odst. 1 a 2 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. 


