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Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Dne 06. 01. 2022 byl povinný subjekt Městský úřad Bakov nad Jizerou požádán o poskytnutí
informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů
města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců
stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České
republice bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním
záměrům z Vašeho regionu. Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z investičních plánů Vašeho města/obce
pro rok 2022. U těchto projektů žádáme pouze o informace týkající se pozemních staveb (tedy
budov) a to:

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. kč

- plánovaný termín započetí projektu

- lokalita stavby

- zajištěno financování projektu ANO / NE

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na
základě naší prosby nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše plánovaných
investičních záměrů. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete,
žádáme o jejich zaslání.

Povinný subjekt - Městský úřad Bakov nad Jizerou  požadované informace poskytl dne 17. 01. 2022.
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí
informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

 

Odbor správy majetku a investic v souladu se schváleným rozpočtem města Bakov nad Jizerou na rok
2022 v tuto chvíli neplánuje investiční výstavbu, záměry ani projekty (budov), kterých se daná žádost
týká.
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S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 17. 01. 2022


