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Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o —
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
Město Nejdek obdrželo dne 3.3.2014/3.4.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí
informací formou elektronických kopií Smlouvy o nájmu části podniku mezi Městem Nejdek a
společností AYIN s.r.o. ze dne 17. října 2002, včetně všech příloh č. 1 až č. 9 a Dodatek č. 1 až č. 16 ke
smlouvě o nájmu části podniku uzavřené dne 17.10.2002 mezi Městem Nejdek se společností AYIN,
s.r.o.
*
■'«
Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat a s odesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací. Schválený sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f/
InfZ)
je
dostupný
na
http://www.neidek.cz/NR/rdonlvres/028CC067-9E0E-4218-9A873ECF705FF390/0/cenik města ovv.pdf). Náklady za poskytovaní informací neuvedené v sazebníku,
stanovil povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 2 Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím na základě individuální kalkulace nákladif.
v

Město Nejdek vyhledalo Vámi požadované informace a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje
výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:

Celková výše úhrady:................................................ 655,--Kč
Z toho činí:
- za vyhledávání informací - za každou započatou 1/2 hodinu (nakiady spojené s přípravou
podkladů) viz ceník OVV: na vyhledávání podkladů jsme pracovali 1/2 hodiny = 40,- Kč
osvobozeno od DPH,
- cena za kopie, zahrnujíce práci zaměstnance úřadu: 205 stránek x 3,— Kč = 615,-- Kč včetně
DPH.
Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na č. ú. 1421341/0100 u Komerční banky,
pobočka Nejdek nebo lze úhradu provést též v hotovosti v pokladně Městského úřadu (pondělí a

TELEFON
353 240 111

FAX
353 825 152

E-MAIL
meu@nejdek.cz

INTERNET
www.nejdek.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Karlovy Vary
1421341/0,00

ÍČ
00254801
DIČ CZ00254801

středa 7:30-16:30 hodin, úterý 7:00-15:00 hodin, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin, polední
přestávka od 11:30 do 12:00 hodin).

Poskytnutí informace je vázáno předchozím zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§ 17 odst. 5 InfZ). Informace
Vám budou odeslány poštou bezprostředně po zaplacení úhrady, popřípadě budou po předchozí domluvě
ořipraveny k osobnímu vyzvednutí, v budově Městského úřadu Nejdek, kancelář pokladny, náměstí
Karla IV. 239,362 21 Nejdek.
Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost můžete podat u Města Nejdek do
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§ 16a odst. 3 písm. a/ InfZ). O stížnosti bude rozhodovat
Krajský úřad Karlovarského kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované
úhrady.
S ohledem na změnu Vaši žádosti týkající se způsobu poskytnutí požadovaných informací považujeme
Vaši předchozí stížnost ze dne 27. 3. 2014 za vyřízenou.

S pozdravem

MĚSTO N L J U h f t tá/
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ0025480-:

A
Leoš Jílek
pověřený zastupování ve<
Odboru investic a správy majetku
J

