Advokátní kancelář
Korbel, Tuháček, Šíp, Kadlec, s.r.o.
Převrátilská 330, 390 01 Tábor

V Praze dne 24.1.2012
Č.J. 6/106/2012/Z/KOS
Věc: Oznámení o výši úhrady nákladů za poskytnutí informace podle § 17 odst. 3 z. č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební obdržel dne 10. 1. 2012 pod č.j. 2871, ve znění doplnění ze dne 18. 1.
2012 pod č.j.: 6883 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ InfZ “), ve kterém žádáte „ o poskytnutí informace ke změně užívání společných
nebytových prostor v domě č.p. 1354 nacházející se v ulici Nad lesním divadlem, Praha 4, Braník a stojící na
pozemku parc. č. 2692/85, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 587m2 s tím, že nebytové
prostory pro které žádáte poskytnutí informací a dokumentace na základě kterých byl udělen Městskou částí
Praha 4, stavebním odborem souhlas ke změně užívání společných prostor a na základě jakých byla povolena
přestavba nebytových prostor na byty jsou umístěné v přízemí domu (prvním nadzemním podlaží), jedná se o
bývalé společné prostory, které byly dříve užívány jako prádelny, sušárny, mandl a kočárkárny“.

Podle § 17 odst. 1 InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu za
vyhledávání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ( § 5 odst. 1, písm. f InfZ) je veřejně
dostupný na internetové adrese www.praha4.cz.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vyhledal a zpracoval Vámi požadovanou informaci a s odkazem na §
17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu:

Výše úhrady :
1. vyhledání a zpracování informace (2hodiny, 0,5h/100Kč)
2. poskytnutí požadovaných kopií …(303ks A4 á 3,- Kč)…………

400,- Kč
909,- Kč

Celkem…………………………………………………….....

1309,- Kč

Výše
úhrady
odpovídá
Sazebníku
úhrad
za
poskytnuté
informace
podle
zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Úřadu městské části Praha 4, kdy bylo nezbytné pro zjištění
požadované informace mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Vyhledávání fotokopií obnášelo časově náročnější
činnost zaměstnanců stavebního úřadu, zejména vyhledání příslušných spisů, roztřídění informací a
vyhledávání a prostudování požadovaného dokumentu, resp. celého správního spisu. Výše úhrady byla takto
stanovena také s ohledem na to, že se na vyhledávání a zpracování informace podílely více zaměstnanců Úřadu
městské části Praha 4, - referentky odboru stavebního pověřené vyřízením podané žádosti dle zákona č.
106/1999., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. “
Uvedenou částku uhraďte v příjmové pokladně Úřadu městské části Praha 4, přízemí, Antala Staška 2059/80b .
Po předložení dokladu o úhradě výše uvedené částky Vám bude informace poskytnuta v plném rozsahu
Poskytnutí informace je vázáno 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 předána po
zaplacení úhrady, resp. prokázání jejího zaplacení.

Příloha: Platební průvodka pro příjmovou pokladnu “
Informaci připravil:

Ing. Eva Kotasová - vedoucí odboru stavebního

