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Žádost o sdělení informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k
informacím v platném znění
Ze zápisu z jednání ZO Horní Moštěnice, konaném dne 15.4.2019 (viz str. 4 zápisu z tohoto
jednání) cituji: ,,Pan starosta přečetl sdělení MV, odbor kontroly a dozoru veřejné správy k jeho
dotazu, zda je povinností KV provést kontrolu určité problematiky na základě písemného
požadavku občana ... ,, - konec citace.
S odvoláním na zákon Č. 106/1999 Sb. v platném znění žádám o poskytnutí těchto informací:
l.
Kompletní text dotazu starosty obce Horní Moštěnice ing. Vladimíra Martínka, adresovaného MV
odboru kontroly a dozoru veřejné správy, na základě kterého bylo starostou obce Horní Moštěnice
přečtené sdělení -příslušným odborem MV vypracováno.
2.
Text sdělení MV odboru kontroly a dozoru veřejné správy, které starosta obce Horní Moštěnice ing.
Vladimír Martínek přečetl na jednání ZO Horní Moštěnice, konaném dne 15.4.2019 - viz příloha
této žádosti str. 4 zápisu z tohoto jednání ZO Horní Moštěnice.
Požadované informace, nacházející se na listinách, žádám poskytnout formou fotokopie těchto
listin, požadovanou informaci, nacházející se v elektronické podobě, žádám poskytnout na
příslušných nosičích.

Horní Moštěnice 6. 5. 2019

Příloha: l x kopie str. 4 zápisu z jednání ZO Horní Moštěnice ze dne 15.4.2019, který byl žadateli
zaslán na jeho e-mailovou adresu.

Obec Horní Moštěnice
Dr. A. Stojana 120, Horní Moštěnice, 75 117
V Horní Moštěnici dne 15.05.2019
č.j.: 565/2019
Vyřizuje: Ing Marta Ostrčilová
IČ: 00301264 DIČ: CZ00301264
Tel: 581224122
ČS a.s. Přerov
Č. účtu: 1883116369/0800
Email: ouhornimostenice@cbox.cz
www.homimostenice.cz
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VĚC: Oznámení o vYši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č.
106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Obec Horní Moštěnice obdržela dne 06. 05. 2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v níž
se domáháte poskytnutí informací formou kopií dotazu starosty obce adresovaného MV
odboru kontrolu a dozoru veřejné správy a textu sdělení MV.
Podle § 17 odst. l zákona mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním
infořmací 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 vyhledávání informací. Sazebník úhrad nákladů za
poskytování
informací
je
dostupný
na
http://www.hornimostenice.cz/index.php?nid=9l7&lid=cs&oid=63404 .
Obec Horní Moštěnice vyhledala Vámi požadované informace a s odkazem na § 17 odst. l a 3
zákona Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem výpočtu:
celková výše úhrady:

6,- KČ

- za poskytnuté fotokopie formátu A4 - celkem 1 oboustranný list (á 4,- KČ)
- za poskytnuté fotokopie formátu A4 - celkem l jednostranný list (á 2,- KČ)

4,- Kč
2,- Kč

Úhradu nákladů je možno učinit bankovním převodem na účet č. 1883116369/0800 u ČS
a.s. Přerov nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet. V úředních hodinách
obecního úřadu lze úhradu provést též v hotovosti na pokladně obce.
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
zákona). Informace Vám budou poskytnuty po zaplacení úhrady, resp. po prokázání jejího
zaplacení obci.
Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a zákona. Stížnost můžete podat u Obce
Horní Moštěnice do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení (§16a odst. 3a zákona). O
stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje. Po dobu vyřizování stížnosti
neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

Ing. Vladimír Martnek
starosta obce
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Obec Horní Moštěnice
Dr. A. Stojana 120, Horní Moštěnice, 75 117
V Horní Moštěnici dne 15.05.2019
č.j.: 565/2019
Vyřizuje: Ing Marta Ostrčilová
IČ: 00301264 DIČ: CZ00301264
Tel: 581224122
ČS a.s. Přerov
Č. účtu: 1883116369/0800
Email: ouhomimostenice@cbox.cz
www.homimostenice.cz
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VĚC: PoskYtnutí informace

Dne 06. 05. 2019 obdržela Obec Horní Moštěnice žádost
žadatel), nar.
o poskytnutí informací dle zákona
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 15.
oznámení o výši úhrady za poskytnuté informace.
Úhrada nákladů na pořízení fotokopií byla provedena dn' 1 6

pana
(dále jen
č. 106/1999 Sb., o svobodném
05. 2019 bylo žadateli zasláno
-05- 2019 , č. dokladu ,J'

Dn, 1 6 "05" 2019byly žadateli předány následující informace:
1. Kopie dotazu pana starosty ze dne 26. 02. 2019 adresovaného ministerstvu vnitra, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly.
2. Kopie odpovědi ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 28.
02. 2019, čj. MV-30978-2/ODK-2019.
Tímto bylo jeho žádosti ze strany obce Horní Moštěnice vyhověno.

S pozdravem

Ing. Vladim' Martínek
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