Městský úřad
Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Vážený pan
Ing. Václav Baudyš
Krásný Dvůr 212
439 72

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Ing. Vojnarová

Nové Město nad Metují
25.10.2010

Sdělení k žádosti ze dne 13.10.2010
Vážený pane inženýre,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace, která byla Městskému úřadu Nové Město nad
Metují (dále jen „MěÚ“) e – mailem doručena dne 13.10. 2010, Vám sdělujeme, že v souladu
s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) budeme v souvislosti
s poskytnutím Vámi požadovaných informací žádat úhradu ve výši vypočtené dle sazebníku,
který máme zveřejněn na webových stránkách města.
Bude se jednat o náklady spojené s vyhledáváním a výpočtem celkových finančních
objemů u veřejných zakázek malého rozsahu za jednotlivé roky 2007,2008,2009. Jednotlivé
veřejné zakázky jsou archivovány, ale celkové sumy za jednotlivé roky nemáme zpracovány.
Předpokládaný rozsah této činnosti činí 6 hodin.
Zde uvádíme příslušný sazebník:
Sazebník úhrad za poskytování informací
Kopírování dokumentů
1 kopie formátu A4 jednostranná

2,- Kč

1 kopie formátu A4 oboustranná

3,- Kč

1 kopie formátu A3 jednostranná

3,- Kč

1 kopie formátu A3 oboustranná

4,- Kč

Tisk na laserové tiskárně
1 kopie formátu A4 jednostranná

5,- Kč

Vyhledání a zpracování nezveřejněné informace
Složité zpracování – hodinová sazba za každou i započatou hodinu

150,- Kč

Jiné náklady, jako jsou telefonické poplatky včetně poplatků za použití faxu, internetu,
poštovní poplatky apod. se účtují ve skutečné výši nákladů.
Poskytnutí Vámi požadovaných informací tedy v souladu s § 17 odst. 5 zákona o
svobodném přístupu k informacím podmiňujeme úhradou ve výši 900 Kč. Pokud budete
požadovat podrobnější kalkulaci této částky, na požádání Vám ji zašleme. V § 17 odst. 5
zákona o svobodném přístupu k informacím je dále stanoveno, že pokud žadatel do 60 dnů
ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová
vedoucí odboru rozvoje města
Nové Město nad Metují
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