
Úřad městského Vítkovice

Mírové náměstí 1

706 79 Ostrava—Vítkovice

postanitkovice.ostrava.cz

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k

informacím

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás

žádám o

poskytnutí následujících informací:

— materiálu OVVaK/ZMOb/0020/17 k usnesení č. 0271/ZMOb — Vit/1418/14 ze

14. zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice konaného dne 18.

09. 2017, a to včetně důvodové zprávy.

— materiálu OVVaK/ZMOb/OOlO/lB k usnesení č. O329/ZMOb — Vit/1418/17 ze

17. zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovie konaného dne 19. 3.

2018, a to včetně důvodové zprávy.

Informace si přeji zaslat emailem na adresu:—

Dále žádám, aby při zveřejňování žádosti o informace na webu obvodu bylo

dodrženo příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, konkrétně aby byla odpověď na webových stránkách

zveřejněna ve strojově Čitelném formátu.

Osobní údaje pro vyřízení žádosti:

 

Výše uvedené údaje jsou ÚMOb Vítkovice poskytovány pouze za účelem

zpracování žádosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Děkuji předem za vyřízení žádosti.

S pozdravem,



Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

 

Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: VlTK/O8532/18/OVVaK-

Sp. zn.: S-VITK/O8532/18/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Datum: 2018-05—14

Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona

č. 106I1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)

Vážená paní,

Úřad městského obvodu Vítkovice (dále jen „ÚMOb Vítkovice“) dne 07.05.2018 obdržel Vaší žádost o

informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Rádi bychom Vás informovali, že Váš

požadavek byl zpracován. Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí těchto informací: „Na základě zákona

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí materiálu

OVVaK/ZMOb/0020/17 kusnesení č. 0271/ZMOb- Vít/1418/14 a to včetně důvodové zprávy a materiálu

OVVak/ZMOb/0010/18 k usnesení č. 0329/ZMOb- Vit/1418/1 7.

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu kinformacím mohou povinné subjekty požadovat

v souvislosti s poskytováním informaci úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením

kopii, opatřením technických nosičů dat a sodesláním informací žadateli; povinný subjekt může žádat

úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad nákladů na poskytnutí informací dle § 5

odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím/ byl pro rok 2018 schválen usnesením rady

městského obvodu Vítkovice č. 2296/90 dne 10.01.2018.

Povinný subjekt vyhledal Vámi požadované informace a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném

přístupu k informacím Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího výpočtu. Celková

částka činí 22 Kč — skenování 22 stran dokumentů, tzn. 22 Kč (1 strana = 1 Kč).

Poskytnutí informací je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení

tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (ust. § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu

k informacím). Informace Vám budou zaslány po zaplacení úhrady. Prosíme o úhradu a to buď poukázáním

částky 22 Kč na účet číslo_podVS:- nebo hotově na pokladně ÚMOb Vítkovice

dveře č. 112.

soškami"



$tatutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

 

Poučení:

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze podat podle §16 odst. 1 písm. d) zákona o

svobodném přístupu k informacím stížnost u povinného subjektu, kterým je UMOb Vítkovice, a to do 30 dnů

ode dne doručení oznámení o úhradě nákladů. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, tedy Magistrát města

Ostravy. Po dobu vyřizování stížnosti neplyne lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

S pozdravem

„otisk razítka“   

% Mag-Ř _.
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Dobrý den paní—

děkuji za zprávu, co se týká mých dokumentu postačí mi v elektronické podobě, tudíž není třeba je

skenovat. Pokud by to nešlo, samozřejmě, že zaplatím vámi požadovanou částku.

Děkuji a přeji hezký den.

V Ostravě 15.5.2018



(Xy Statutární město Ostrava

„„ Úřad městského obvodu Vítkovice

odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: VITK/O9020/18/OVVa

Sp. zn.: S-VlTK/08532/18/4

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

 

Datum: 2018-05-16

Vážená paní,

finální verze podkladových materiálů pro zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice je uložena pouze

vtištěné formě na sekretariátu starosty a tajemníka, proto bylo Vámi požadované materiály potřeba

skenovat.

Nyní Vám tedy běží 60denní lhůta na úhradu nákladů za vyřízení Vaší žádosti. Úhradu lze provést bud’

poukázáním částky 22 Kč na účet číslo_pOd VS:- nebo hotově na pokladně

ÚMOb Vítkovice dveře č. l 12. Po úhradě výše uvedené částky Vám požadované informace neprodleně

zašleme.

S pozdravem

„otisk razítka“
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Dobrý den,

rozumím, platbu jsem tedy provedla

platbě.

s pozdravem

 

V příloze zasílám potvrzení o

 

> Od: statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice

<epodatelna©vitkovice.ostrava.cz>

Komu:—>

> Datum: 17.05.2018 12:17

> Předmět: FW: REzžádost o informace

>

>

>

>Statutární město Ostrava

>Úřad městského obvodu Vítkovice

>Mírové náměstí 1/516

>703 79 Ostrava

>tel.: +420 599 453 111

>fax: +420 599 453 209

>e—mai1: postanitkovice.ostrava.cz

>web: vitkovice.ostrava.cz

>

>



% Statutární město Ostrava

W Uřad městského obvodu Vítkovice

Í odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: V1TK/09252/18/OVVaK-

Sp. zn.: S—VITK/08532/18/6

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E—mail:

 

Datum: 2018-05-21

Vážená paní

na základě uhrazení nákladů za vyřízení Vaší žádosti o poskytnutí informací na základě Zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme Vámi požadované dokumenty tj. materiál

OVVaK/ZMOb/OO20/17 !( usnesení č. 0271/ZMOb-Vit/1418/14 a materiál OVVaK/ZMOb/0010/18

k usneseni č. 0329/ZMOb-Vit/1418/17.

S pozdravem

„otisk razítka“

 

Přílohy:

1) Materiál k usnesení 0271/ZMOb-Vit/1418/14

2) Materiál k usnesení č. 0329/ZMOb-Vit/1418/17

 


