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Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. - upozornění na nezveřejnění a nedodání
informací
Vážená paní,
dne 19.3.2018 jste se na MěÚ Nový Jičín obrátila s žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) a s upozorněním na
nedodání a nezveřejnění informací, které Vám měly být poskytnuty na základě žádosti dle InfZ ze
dne 8.12.2017.
V žádosti dle InfZ ze dne 8.12.2017 jste požadovala tyto informace o dopravní studii :
3. Žádané informace k dopravní studii: Vedením města bylo OŽP MěÚ Nový Jičín uloženo
přiopravit zadání zakázky. Podle informace ze dne 13.11.2017 se právě upřesňoval rozsah
požadovaného území a limity dané provozně-technickými parametry a zpracování studie ještě
nebylo zadáno zpracovateli.
Žádám o aktuální informace k dané studii-jaká je stav přípravy zadání? Pokud už byla zadána,
žádám informace, jakým způsobem byl vybrán zpracovatel, kdo konkrétně? Jaké (přesně a
podrobně) bylo zadání a rozsah pro vypracování studie? Dále, jaká je cena za studii, kdy bude
vyhotovena, kdy bude projednána s občany lokality?
Žádám o zaslání odkazu, kde je zveřejněn dokument ke smluvnímu vztahu se zpracovatelem studie,
pokud není zveřejněn, žádám o kopii tohoto dokumentu.
Pokud ještě studie nebyla zadána, žádám o informaci, kdy se předpokládá její zadání, v jaké částce
a následně po jejím zadání žádám o zaslání výše požadovaných informací.
Na žádost o informace ze dne 8.12.2017 reagoval povinný subjekt dopisem ze dne 09.11.2017, č.j.
OMI/72060/2017. V podstatě Vám bylo odpovězeno, že Vámi požadované informace v době
podání žádosti neexistují, proto nelze odpovědět na položené otázky.
K Vašemu upozornění na nedodání a nezveřejnění informací, které Vám měly být poskytnuty na
základě žádosti dle InfZ ze dne 8.12.2017 sdělujeme:
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Podle §2 odst.4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí…. . Informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv
podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Musí tedy jít o informaci v době podání žádosti existující a v tom případě je
povinnost ji poskytnout do 15 dnů po podání žádosti o ni.
Váš požadavek na zaslání v budoucnu vzniklých informací šel tedy nad rámce InfZ. Nelze proto
přisvědčit Vašemu tvrzení, že došlo k porušení zákona, když Vám informace vzniklá později nebyla
zaslána.
Nicméně v této chvíli Vámi požadované informace existují, Vaši žádost ze dne 19.3.2018
považujeme za žádost o ně, a proto sdělujeme:
Studie je hotová, a byla zveřejněna na stránkách města.
Zpracovatel byl vybrán na základě doporučení několika dopravních projekčních firem – jako jediný
byl schopný v daném termínu studii zpracovat.
Vybrán byl pan Ing. Nečas ze společnosti UDI MORAVA, s.r.o.
Rozsah studie byl domluven a upřesněn na místě samém. Zpracovatel měl vyhotovit dopravně
inženýrskou studii s dopady výstavby bytového domu na dopravu na ulici Trlicová. (Jak v době
výstavby, tak po její výstavbě při užívání). Dále bylo úkolem navržení opatření, které by zlepšili
situaci v širším okolí (jednosměrky, parkování, místa pro pěší). Poslední části byl návrh
zpracovatele na zlepšení stávajícího příjezdu k mateřské škole.
Cena dopravně inženýrské studie je 26 500 Kč bez DPH (cena zahrnuje kromě studie i místní
šetření, a sčítání dopravy)
Studie již byla projednána z občany lokality dne 27. 2. 2018.
Dopravní studie byla zadána na objednávku – kopii objednávky přikládáme v příloze.
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