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Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle § 

14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 

14.12.2022 Vaši žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 

03537/2022.  

Žadatel žádá o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999  

Sb., (dále jen „InfZ“), a to následujícího znění: 

 

Žádám tímto ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb.,o hl.m. Praze § 51 odst. 2) písm. c) 

v souvislosti s výkonem své funkce zastupitele a ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím o informace týkající se zadávání veřejných zakázek 

a smluvních vztahů. Ve smyslu směrnice č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu požaduji: 

Informace o zakázkách malého rozsahu 1. kategorie realizovaných přímým zadáním 

starostkou popř., starostkou pověřeným zástupcem bez organizace výběrového řízení, 

a to o výběru dodavatele a parametrech dodávky uzavřených městskou části Praha-

Dolní Chabry v období od 1.1.2022 do 14.12.2022 

 

Dále jsou předmětem žádosti o informace rovněž informace o veškerých zakázkách 

malého rozsahu, 2. kategorie a 3. kategorie a smlouvách uzavřených od 1.1.2022 do 
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14.12.2022. 

Konkrétně požaduji u zakázek 2. a 3. kategorie informaci o zveřejnění oznámení o 

záměru, doklady týkající se uskutečněných výběrových řízení včetně dokladů 

prokazujících oslovení min. 3 dodavatelů, seznam smluv obsahující číslo smlouvy, 

název a IČ smluvní strany, stručný předmět smlouvy, hodnotu smlouvy v Kč s/bez DPH, 

datum uzavření, datum ukončení platnosti smlouvy a hypertextový odkaz na registr 

smluv v případě, že existovala zákonná povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit. 

 

Žadatel požaduje zaslání informací v elektronické podobě. 

 

Povinný subjekt ve smyslu ust.  § 14 odst. 7 písm. b) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 7. 1. 2023. 

Důvodem pro prodloužení lhůty je časově náročné vyhledávání a sběr velkého množství 

informací, shromáždění požadovaných listin a informací a jejich příprava pro poskytnutí 

informace, resp. vyřízení žádosti žadatele.   

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Lenka Drdová 
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