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O®EC 'VALEČ

Váš dopis/zn.:

Věc:

Naše zn.: 728/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 2. 7. 2019

Oznámení dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů o výši úhrady za poskytnuti informaci

Starosta obce obdržel dne 7. 6. 2019 prostřednictvím elektronické pošty žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,lnfZ"), kde se dožadujete
poskytnutí kopií dokumentů týkajÍcÍch se akce : ,,Regenerace a
podnikatelské využití brownfieldu Konírna a venkovní plochy bývalého pivovaru ve Valči". Požadujete
tyto dokumenty :
1.

Záměr obce, sken objednávky, podrobné definování požadavků, sbužIcI jako podklad pro

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

žádost o dotaci
Kopii části projektu, kde je požadavek obce uveden
Informace o případných změnách zadání
Zápis konzultace s mIstními podnikateli
Sken stavebního povolení
Sneseni souvisejÍcÍ s využitím
Harmonogram rekonstrukce
jak jsou nastaveny podmínky pro budoucí využiti
Kdy a jak je možné se přihlásit - projevit zájem o pronájem, jak bude řešeno
Zda již proběhla nějaká jednání s možnými incestory

V souladu s ustanovením § 17 lnfZ jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledáni informaci. Zastupitelstvo obce Valeč dne 20. 12. 2018 schválilo v souladu s
ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) lnfZ svým usnesením Vnitřní organizační směrnici č. 1/2018
k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost Obce Valeč.
Aby mohl povinný subjekt vaší žádosti o informace vyhovět, musí provést mimořádně rozsáhlé
vyhledáni Vámi požadovaných informaci v jednotlivých správních spisech.
Na vyhledání požadovaných informací a jejich následné zpracováni dle požadavku Vaši žádosti se
musel podňet1úřednik Obecního úřadu nad běžnou agendu obce.
Dle Vašeho požadavku o informace stanovil povinný subjekt výši úhrady tak, že vyhledal
relevantní dokumenty. Vyhledání informacItrvalo povinnému subjektu 2,5 hod.
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Dle vnitřní organizační směrnice Č.1/2018 tedy v uvedeném případě platí:
Vyhledánilistin trvalo 2,5 hod. tj. 625,- KČ
Na základě výše uvedeného Vám Obecní úřad Valeč účtuje za Vámi požadovanou informaci
úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyh|edávánÍinformací ve výši 625,00 KČ,
Úhradu nákladů je možno provést hotově na pokladně Obecního úřadu Valeč v stanovených
hodinách. Informace Vám budou zaslány po zaplaceni úhrady. jestliže výše uvedenou částku ve lhůtě
do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámeni nezaplatíte, bude Vaše žádost v souladu s
ustanovením § 17 odst. S lnfZ odložena.
Poučení:

Proti výši úhrady máte možnost podat u povinného subjektu písemně nebo ústně stížnost v
souladu s ustanovením § 16a pÍsm. d) lnfZ, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručeni tohoto sdělení.
O stížnosti bude rozhodovat nadřízený orgán. Po dobu vyřizování stížnosti lhůta pro zaplacení úhrady
neběží.

CBEC VALEČ
Náměstí 119 (Ĺ)
3(34 ES Va|eč
Aleš Kubísek
starosta Obce Vale
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