
Doprovodná informace o poskytnuté informaci  

 

 

Dne 16.09.2020 obdrželo město Příbram žádost o informace (č.j.: MeUPB 83233/2020): 

1) Kopie zápisu k bodu č. 47. usn. č. 419/2016 (Výběr zhotovitele stavebních prací – KODUS – 
výsledek) z jednání Rady města Příbram dne 2. května 2016. 
 

2) Kopie zápisu k bodu č. 84. usn. č. 527/2016 (Výběr zhotovitele stavebních prací – KODUS) z 
jednání Rady města Příbram dne 16. května 2016, včetně příloh a námitek stěžovatele. 
 

3) Kopie zápisu k bodu č. 8. usn. č. 930/2016 (Výběr zhotovitele stavebních prací – 
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna) z jednání Rady města Příbram dne 10. října 2016. 
 

4) Kopie zápisu k bodu č. 8. usn. č. 1040/2016 ( Nízkoprahové denní centrum a noclehárna) 
z jednání Rady města Příbram dne 31. října 2016, včetně příloh a námitek stěžovatele. 
 

5) Kopie zápisu k bodům č. 14 a 15 (Různé, Diskuse) ze zasedání Zastupitelstva města Pří bram 
dne 20. února 2017. 
 

6) Kopie zápisu k bodu č. 26. usn. č.762/2020 (Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a 
Legionářů) z jednání Rady města Příbram dne 7. září 2020, včetně kopie tam uvedené 
smlouvy (návrhu smlouvy) č. Z_S24_12_8120070363.. 

 

 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 
s ohledem na charakter poskytovaných informací, kdy došlo k uplatnění testu proporcionality ve vazbě 
na poskytování informací s tím, že by úplným zveřejněním mohlo dojít k prolomení zákonné ochrany 
informace, případně k podstatnému (neproporčnímu) zásahu do některého práva, uvádíme: 
 
Žadateli byla poskytnuta informace dne 01.10.2020 pod č.j. MeUPB 87696/2020 v požadovaném 
rozsahu.     
Informace byly poskytnuty v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (občanský 

zákoník, zákon o ochraně osobních údajů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropského 

parlamentu a Rady (EU) ). 

V Příbrami dne 01.10.2020 

 

 

 

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., v. r.  
vedoucí Odboru vnitřních věcí MěÚ Příbram  
  


