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Žádost o informaci z 10. srpna 2013: 
 
 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 
 
V návaznosti na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
žádáme o poskytnutí následující informace, respektive kopií těchto dokumentů: 
 
 Kolik v letošním roce stála údržba květinové výzdoby (výsadba, hnojení, zalévání, pletí 

apod.) v závěsných květináčích na sloupech veřejného osvětlení apod.? 
 Kolik sloupů celkem je těmito květináči osazeno a v režii města udržováno? 
  

Kopie dokumentů preferujeme v elektronické podobě, a to ve formátu či formátech, ve 
kterých byly vytvořeny, jak předpokládá § 4, odst. 3 a odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. Předání elektronických dokumentů předpokládáme e-
mailem nebo na CD-ROM. 
 
Bereme na vědomí, že vydání shora požadované informace může být podmíněno uhrazením 
nákladů dle § 18 zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
 

 
Odpověď na žádost o informaci z 19. srpna 2013 
 
 
Vážený pane XY, 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím z 10. srpna 2013, týkající se údržby květinovém výzdoby ve městě 
Bílina, Vám níže zasílám vyjádření ředitelky Městských technických služeb Bílina, Ing. Olgy 
Roučkové: 
 
Závěsné květináče vč. osázení květinami  jsme pořídili ze sponzorského daru - 200 tis. Kč, 
který obdržel pan starosta Horáček pro Město Bílina, právě na tuto výzdobu města od Dolů 
Bílina v roce 2011. Příprava, osázení květin vč. zálivek nás stojí zhruba 65 tis. Kč ročně. 
Jelikož květiny objednáváme hromadně, nelze tak vyčíslit kolik nás stojí pouhé osázení 28 
závěsných květináčů, neboť z této várky osázíme i 6-7 záhonů ve městě. 
Ing. O. Roučková 
  
V případě potřeby a žádosti o doplňující informace neváhejte prosím kontaktovat ředitelku 
Městských technických služeb Bílina, Ing. Olgu Roučkovou, a to na telefonním čísle 
417 821 666, nebo e-mailem na olga.rouckova@mtsbilina.cz.  

 
 
Odpověď zpracovala: Kateřina Žofková, kancelář tajemníka 
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