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Vyrozuměni k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění

vážený pane,
dne 10.01.2019 obdržel Uřad městské části Praha 6 Vaši žádost o informace, podanou dle zákona
č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen ,,lnfZ"), kterou
evidujeme pod č. j. MCP6 014651/2019, MCP6 026807/2019.
jelikož byla Vaše žádost formulována příliš obecně, požádali jsme vás ve smyslu ustanovení § 14
odst. 5 písm. b) InfZ o upřesněni dané žádosti, a to mj. ve snaze předejít případné úhradě nákladů
spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informaci (§ 17 odst. 5 lnfZ), zpoplatněným dle
sazebníku, dostupného na www.praha6.cz/sazebnik. Následně jsme od Vás obdrželi dne 21.01.2019
upřesnění žádosti.
Podepsaný odbor je k obsahu požadovaných informaci i po Vámi provedeném doplnění nucen
konstatovat, že evidenci konkrétních podáni s požadovaným obsahem nevede. Rozsah a zpracováni
předmětných informaci si vyžaduje vyhledáni dokladů, jejich kompletaci, setřiděni a pořízeni kopii,
proto se odkazujeme na § 17 odst. 1 lnfZ a vyžadujeme úhradu nákladů v souladu se Sazebníkem
úhrad za informace poskytované podle lnfZ schváleným usnesením RMČ č. 2056/17 ze dne
15.02.2017. Náklady spojené se zpracováním informace jsou ve výši: 1.000 KČ. jedná se o náklady
na vyhledávání a zpracování informace, kdy vyhledání informace bude trvat 5 hodin (první hodina
zdarma, za každou další i započatou hodinu 250 KČ). V uvedeném nejsou zahrnuty náklady
na pořizováni kopii, neboť' z povahy věci nelze předem vyčíslit počet dohledaných písemností.
Náklady v uvedené výši je možné uhradit v příjmové pokladně ÚMČ Praha 6 na adrese Čs. armády
23, 160 52, Praha 6 nebo poštovni poukázkou. Dále lze náklady uhradit na účet Městské části Praha
6 u České spořitelny, pobočka pro Prahu 6, č. účtu 19-2000866399/0800, VS 61712111,
pozn. č.j. MCP6 014651/2019 MCP6 026807/2019.
Informace budou poskytnuty po předloženi dokladu o úhradě nákladů. Nebudou-li náklady uhrazeny
do 60dnů od doručení tohoto sděleni, žádost bude bez dalšího odložena (viz § 17 odst. 5 lnfZ).
Proti této výzvě lze podat stížnost na postup vyřizování žádosti o informace do 30dnů ode dne
doručení tohoto oznámení postupem podle § 16a odst. 1 písm. d) lnfZ k Magistrátu hlavního města
Prahy, prostřednictvím Úřadu městské části Praha 6.
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