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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   L I B E R E C  

Odbor vnitřních věcí 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

 
       
 Vážený pan 
 

 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Liberec 

27.4.2022 CJ MML 096260/22 

SZ CJ MML 096260/22 

Šťastná/485 243 777 28.4.2022 

Počet listů 1                    Počet příloh 0             Počet listů, sv. příloh 0 

Vážený   

 

dne 27. 4. 2022 byla statutárnímu městu Liberec doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), kde žádáte: „V jaké výši 

byly výdaje Města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových 

společností (dále jen „Městská PO“), které provozují svou činnost v oblastech zdravotnictví, sociální 

péče, kultury, školství a dopravy, a jejichž zřizovatelem je Město za rok 2021 a 2020?“. 

 

Dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný 

subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje 

umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.  

 

Vámi požadovaná informace je zveřejněna na webových stránkách města www.liberec.cz. V sekci 

„Společnosti města“ a v sekci „Úřad on line“ - „Rozklikávací rozpočet“, kde jsou veřejně přístupné 

všechny výdaje rozpočtu https://rozpocet.liberec.cz/.  

Vámi požadované informace je možné najít pod záložkou s piktogramem  - „Poskytnuté příspěvky 

na provoz“ nebo „Výdaje dle subjektů“. 

 

 
 

S pozdravem 

Mgr. Lucie Šťastná v. r. 

vedoucí odd. komunikace a informací 

odbor vnitřních věcí 
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