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vOstravé, dne 20. září 2021 

ŽÁDOST rJ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU I{ INFORMACÍM 

Prosíme, přemýšlejme, z.s., žádá 
na základě shora uvedeného zákona a poskytnuti` informací o tone, za jal« konkrétní položky, smlouvy či 
služby byla vydána částka ,,2 719 tis. KČ" v rámci rozpočtové položky 3202 „Ekologizace veřejné dopravy 
Ostrava-Poruba" v roce 2020, jak je uvedeno kupříkladu v dokumentu statutárního města Ostrava 
označeném jako „Závěrečný účet Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2020 
(bez městských obvodů)" na straně 126. 

Žádáme o poskytnutí výše definovaných informací na adresu sídla našeho spolku. 

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů. 

Vzhledem k opakovanému neposkytování informaci anebo nedodržování lhůt při poskytování informací 
ze strany statutárního města Ostrava pří postupu podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, jsme nuceni upozornit na materiální odpovědnost za škodu a regresní nároky vyplývající 
ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědností za škodu způsobeiou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem. 

Prosíme, přemýšlejme, z.s. 
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PODATELNA!!! 

Prosíme, přemýšlejme, z.s. 

Dne 20.09.2021 statutární město Ostrava (dále jen ,,r~ésto") obdrželo Vaší žádost o poskytnutí 

informace dle ust. * 14 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformaeim, ve znění 
~ ~ ~. • o . 

jíž 

~ t * ,

jaké pozdé,~~~cl~ predpisu,  požadujete poskytnutí ~~x~orl~ae~ o torn, za  konkrétní položky, stnlouvy. 

čí služby byla vydána částka 2 719  tis. Kč v rámci rozpočtové položky 3202 „.Ekole►gizaoe veřejné 
dopravy Ostrava-Poruba" v roce 2020. 

V souladu se zákonem a vnitřní směrnicí č. 2/2014, upravující postup při poskytování informací 
. 

r v~ 

informacím,

v i : ~ ~ • u 
r . 

podle zákona č. 1~!6f 1999 Sb., o svobodném přístupu k rnfor~~ac~m, ve znění pozdějších p►r~p~su (dale 

jen „~srněrnice") Vám, poskytujeme následující informace. V rámci rozpočtové položky 32{l2 byly v roce 

2020 zaplaceny tyto částky: 
- 64263,10 Kč za vyhotovení hydrogeologického posudku- na však srážek na parkíngu uGlobusu, 

- 2655 005,91 za pinění dle Dodatku Č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní , 
Č. í}2211201 7lOilVZKU. 

S pozdravem 




