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Oznámení o vyřízení žádosti 

 

Na základě žádosti subjektu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxx o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, které se týkají smluvních vztahů uzavřených městskou částí a 

stavebníky na území městské části, doručené Městské části Praha 16, Úřadu městské části 

Praha 16, jako povinnému subjektu dne 4. 8. 2016 (č.j.: 13845/16/KÚ), Vám sděluji, že 

žádost byla vyřízena. 

 

Informace Vám bude doručena dle Vašeho požadavku uvedeného v žádosti v elektronické 

podobě (prostřednictvím IS DS), po uhrazení nákladů v celkové výši 1 500 Kč: náklady na 

vyhledání a zpracování informací činí 1 500 Kč (dle platného sazebníku Městské části 

Praha 16 je za každých i započatých 30 minut účtováno 100 Kč, tj. 7,5 hod. x 2 x 100 Kč). 

Materiálové náklady ani poštovné, vzhledem k formě poskytnutí informace, nebudou 

účtovány. 

 

Výše uvedené náklady je možno uhradit převodem na účet Městské části Praha 16 vedený 

u České spořitelny a.s., číslo účtu 19-2000861379/0800, konstantní symbol – 0308, variabilní 

symbol – xxxxxxxxxxx. 

 

Hrazení nákladů je podmínkou pro poskytnutí informace v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Proti 

požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze podat stížnost podle § 16a odst. 1 

písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to 

ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení žadateli. Stížnost se podává u povinného 

subjektu (Úřad městské části Praha 16 a rozhoduje o ni nadřízený orgán (Magistrát 

hl. m. Prahy).  

 

Poskytnutí informace je dle ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud 

žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný 
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subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle 

věty druhé neběží. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavel Jirásek 

tajemník Úřadu městské části Praha 16  


