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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 25. 10. 2018 obdrželo statutární město Liberec Vaši žádost o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), která byla zaevidována pod č. 98/2018 a předána
odboru hlavního architekta k vyřízení. V žádosti požadujete poskytnout následující informace:

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím zasíláme
v zákonné lhůtě požadované informace:
1. Celkové náklady na pořízení návrhu územního plánu města Liberec od předání
pokynů pro zpracování návrhu, které schválilo zastupitelstvo města Liberec 19. 1. 2012 a
31. 5. 2012 do rozhodnutí zastupitelstva města Liberec o dalším postupu – pokyny pro
zpracování nového návrhu územního plánu: celkové náklady 5 491 718,40 Kč vč. DPH.
Z toho činí náklady pořízení dokumentace 5 100 125,00 Kč vč. DPH a náklady na
projednání činí 391 593,40 Kč vč. DPH.
Celkové náklady na pořízení nového návrhu územního plánu města Liberec od
předání pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu, které schválilo
zastupitelstvo města Liberec 25. 6. 2015 do současnosti, tj. do fáze po veřejném
projednání nového návrhu územního plánu, které proběhlo 26. 6. 2018: celkové náklady
3 323 486,60 Kč vč. DPH. Z toho činí náklady na pořízení dokumentace 3 119 985,00
Kč vč. DPH a náklady na projednání činí 203 501,60 Kč vč. DPH.
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2. Průměrné celkové náklady zaměstnavatele na všechny zaměstnance odboru
hlavního architekta: Protože v žádosti nebylo uvedeno, za jaké období tento údaj
požadujete, zvolili jsme poslední zúčtovaný měsíc, tj. září 2018. Součet super hrubých
mezd za odbor činil 1 107 303 Kč. Evidenční počet zaměstnanců odboru ve fyzických
osobách činil 20 osob. Průměrná super hrubá mzda činila 55 365 Kč.

„Otisk úředního razítka“
Ing. Petr Kolomazník, v. r.
vedoucí odboru hlavního architekta
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