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Věc: Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 
 
 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. 
d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) obdržel dne 24. 01. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, 
kterou eviduje pod č. j. MC05 24516/2022, ve znění: 

 
„Dobrý den, 
 
Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto 

žádám městskou část Praha 5 (dále „MČP5“) o poskytnutí následujících informací 
(dokumentů). 

Žádám o zaslání kopie (kopií) směrnice MČP5 pro zadávání veřejných zakázek 
(případně o kopii jiného obdobného dokumentu MČP5, který upravuje všeobecné 
podmínky zadávání veřejných zakázek ze strany MČP5 – dále souhrnně „směrnice“). 

V případě, že od roku 2017 došlo ke změně (změnám) obsahu směrnice, žádám 
o zaslání všech schválených verzí směrnice ode dne 01. 07. 2017 do dne vyřízení této 
žádosti. 

Prosím o zaslání materiálů v elektronické podobě datovou zprávou.“ 
       
V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace 

(dokumenty):  
a) 1. verze směrnice, schválená dne 07. 06. 2017 usnesením RMČ Praha 5 č. 

26/742/2017; 
b) 2. verze směrnice, schválená dne 05. 09. 2018 usnesením RMČ Praha 5 č. 

37/1186/2018; a 
c) Aktuální znění směrnice, schválené dne 20. 12. 2021 usnesením RMČ Praha 

5 č. 56/1614/2021. 
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Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-
poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/  

 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Mgr. Petr Janů    
vedoucí Odboru Kancelář tajemníka 
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