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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“ (dále jen
„Žádost“), která byla doručena dne 23. 5. 2019 jako žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve které žádáte o poskytnutí informací a dokumentů ohledně projektu rekonstrukce budovy
Jeseniova 60 na Žižkově a prodloužení lhůty k poskytnutí informací požadovaných ve Vaší
žádosti do 14. 6. 2019 z důvodu vyhledání objemného množství informací, o čem jste byl
informován dne 7. 6. 2019, Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na
odkaze https://kz.sfdi.cz/download/Rekonstrukce budovy Jeseniova.zip poskytuje
veškeré dokumenty požadované v bodech a), b), d), e) a i) Vaší Žádosti, které má SFDI k
dispozici. K bodu i) Žádosti sdělujeme, že akce je v roce 2019 financována z rozpočtu SFDI
jako akce jmenovitá, není tedy v rozpisu globální položky, ale je vedena přímo v rozpočtu
SFDI pro rok 2019. V rozpisech globálních položek byla tato akce vedena v roce 2018 a
2017, rozpisy dle ministerské směrnice jsou součástí podkladů schvalovaných na Centrální
komisi, ale v letošním roce už tato akce není vedena v globální položce, tudíž v letošním
roce rozpis globální položky tuto akci neobsahuje.
K bodům c), f), g), h) a ch) Žádosti sdělujeme, že požadované informace SFDI nemá a ani
není povinen je mít a žádný právní předpis ani SFDI neukládá povinnost si takové informace
obstarat a poskytnout je žadateli. Doporučujeme obrátit se na příslušný odbor Ministerstva
dopravy.
Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace k bodům c), f), g), h), ch) a i) Žádosti jsou
doprovodnými informacemi ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
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