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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o poskytnutí informací 
 

Tazatel žádal o poskytnutí informací:  

 

Týkající investic za geodetické služby a ortofotomapy obce Karlovy Vary, v rozsahu uvedeném 

žadatelem. 

 

Bylo mu odpovězeno:  

 

Vážený pane **** 

 

odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary obdržel dne 15. 10. 2021 Vaši žádost o 

poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, týkající se investic za geodetické služby a ortofotomapy obce Karlovy 

Vary, ve Vámi uvedeném rozsahu:  

 

Vážení,  

 

na základě zákona 106/1999 Sb. Vás žádáme o poskytnutí následující informace: Kolik jste 

investovali v posledních letech do geodetických služeb a ortofotomap vaší obce.  

 

Předem děkuji.  

 

**** 

 

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací, uvádíme následující: 

1. Odbor rozvoje a investic investoval za níže uvedené roky: 

 2019 – 75 020,- Kč včetně DPH za geometrické plány 

 2020 – 0,- Kč 

 2021 – 62 097,- Kč včetně DPH za geometrické plány 

2. Odbor technický investoval za níže uvedené roky:  

 2019 – 64 470,- Kč bez DPH za geometrické plány (dodavatel není plátce 

DPH) 

 2020 – 62 700,- Kč bez DPH za geometrické plány (dodavatel není plátce 

DPH) 



 

 

 2021 – 6 000,- Kč bez DPH za geometrické plány  (dodavatel není plátce 

DPH) 

3. Odbor majetku investoval za níže uvedené roky:  

 2019 – 258 868,- Kč s DPH za geometrické plány 

 2020 – 158 238,- Kč s DPH + 3 630,- Kč bez DPH za geometrické plány 

 2021 – 77 440,- Kč s DPH + 5 000,- Kč bez DPH za geometrické plány 

4. Odbor informačních technologií investoval za níže uvedené roky:  

 2019 –  65 000,- Kč bez DPH za ortofomapy (dodavatel není plátce DPH) 

 2020 – 0,- Kč  

 2021 –  0,- Kč 

Náklady na pořízení ortofotomap jsou staršího data:  

 2013 – 399 300 Kč včetně DPH (zhotovení díla zahrnujícího aktualizaci 

ortofotomapy města Karlovy Vary a dodání šikmých snímků památkové zóny 

části města Karlovy Vary)  

 2017 – 712 206,- Kč včetně DPH (letecké snímkování- Ortofotomapa města 

Karlovy Vary (5cm/pixel – plocha 30 km2) 

 

S pozdravem 

        OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

                   Ing. Rostislav Matyáš, v. r. 

             vedoucí odboru majetku města 

 

Poplatek: náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují 

Obdrží: žadatel prostřednictvím datové schránky **** 

**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu nařízení EP a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním OÚ (GDPR)  

  


