
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979

Kancelář tajemníka

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Sdělení informace

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „InfZ“),

obdržel 14.10.2021, žádost o poskytnutí informace „na základě zákona č. 106/1999 Sb.,“ resp.

dne 20.10.2021 doplnění žádosti na základě „Výzvy k doplnění žádosti ze dne 18.10.2021“,

žadatel GEOSCANNING s.r.o., IČO 10746056, Cyriská 508/7, 602 00 Brno, DS rnair4F

( dále jen „žadatel“).

Povinný subjekt k žádosti uvádí:

InfZ stanoví, že informace bude žadateli poskytnuta v souladu se žádostí. Je to tedy žadatel,

kdo určuje jak formu (podobu) informací, v závislosti na ní i způsob jejich poskytnutí, tak

především samotný předmět žádosti (okruh požadovaných informací). Důvod, pro který je

informace žadatelem poptávána, není pro zpřístupnění informace relevantní, neboť žádost

nemusí být odůvodněna.

Žadatel požadoval ve své žádosti poskytnutí informací, cit.:

Prosím o vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři roky 2019-

2021.

 V roce 2019 město Židlochovice investovalo do geodetického zaměření úprav

komunikací částku 27.000,- Kč.

 V roce 2020 město Židlochovice investovalo do geodetického zaměření prostoru

Líchy – chytrá čtvrť částku 23.700,- Kč.

 V roce 2021 nebyla investována žádná finanční částka.

 V letech 2019-2021 nebyla investována žádná finanční částka do ortofotomap města

Židlochovice.
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Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v daném místě, kde jsou poskytovány informace, žadatel

nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů od doručení této

informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemnice Městského úřadu Židlochovice


