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Váš dopis č.j.:  
Ze dne: 03.03.2020 
Naše čj.: OUDT 175-1-/2020 
Vyřizuje: Pavel Ševčík 
E-mail:  
Telefon, fax:  380/743647 
V Dolním Třeboníně dne 3.3.2020 

Věc:  Oznámení o výši úhrady za poskytnu= informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

Obec Dolní Třebonín obdržela dne 3. března 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž se 
domáháte poskytnuU informací: 

1) Zaslání invesWčním plánů obce pro rok 2020, resp. Seznam invesWčních/stavebních 
projektů,či rekonstrukcí, které plánujeme uskutečnit v letech 2020-2022. Případně 
jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu obce, krajského 
úřadu nebo z dotačních Wtulů či za jejich podpory. 

2) Název projektu 
3) Popis projektu 
4) Projektovou kancelář (pokud byl projekt zpracován) 
5) Finanční rozpočet projektu 
6) Plánovaný termín započeU projektu 
7) Předpokládaný termín výběrového řízení,popř. výherce 
8) Popř. zaslání rozpočtu na rok, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím 

dle bodů uvedených výše 

Vzhledem k tomu, že obec disponuje s rozsáhlým katastrem a jsou vyžadovány akce 
z předchozích let, v letošním roce a plány na další  dva  budoucí roky, jedná se tedy o 
vyhledání informací mimořádného rozsahu, zejména u bodů č. 1. až 8 uvedené v žádosW 
žadatele. Vyhledání provede jedna pracovnice úřadu v úředních hodinách -  sazba je 
stanovena na 8 hodin práce.   

Podle na § 17 odst. 1 a 3 InfZ Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se způsobem jejího 
výpočtu:  

Celková výše úhrady:         760,- Kč  

Z toho činí:  
K bodu add 1) až 8)  
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• Za mimořádné rozsáhlé vyhledání informací týkající se nejméně doby tří let, tzn. 
dokončené akce před rokem 2020, rok 2020-2022 s uvedením názvu, projektu, popis 
projektu, projektová kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín počeU 
projektu, předpokládaný termín výběrového řízení,popř. výherce, popř. zaslání 
rozpočtu na rok. 

• Za zpracování rozsáhlých informací týkající se min. tříletého  období 
• Vyhotovení výsledného dokumentu 

8 hodin práce x 95,- Kč/hod. dle níže uvedeného sazebníku     
        
Podle § 17 odst. 1 InfZ „Povinné subjekty jsou  v souvislosW s poskytováním informací 
oprávněny žádat 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 vyhledání informací“. 

 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f/ InfZ) schválila Rada 
obce Dolní Třebonín svým usnesením na jednání dne 5.dubna 2018, tento sazebník je 
dostupný na  
hgp://www.dolnitrebonin.cz/files/1697-sazebnik-uhrad-nakladu-v-souvislosW-s-
poskytovanim-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb-usneseni-rady-obce-dolni-
trebonin-5-4-2018.pdf 

Úhradu nákladů je možno uhradit bankovním převodem na č. ú. 4329241/0100 u KB, 
variabilní symbol 17512020 nebo poštovní složenkou na uvedený bankovní účet, nebo v 
hotovosW do pokladny obce.  

PoskytnuU informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradu do 60 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení nezaplaUte, bude Vaše žádost odložena (§ 17 odst. 5 
InfZ). Informace Vám budou odeslány bezprostředně po zaplacení úhrady.  

ProW požadavkům úhrady nákladů můžete podat sUžnost podle § 16a, odst. 1 písm.d) InfZ. 
SUžnost můžete podat u obce Dolní Třebonín do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení 
(§ 16a odst. 3 písm. a/ InfZ). O sUžnosW bude rozhodovat Krajský úřad Jihočeského kraje. Po 
dobu vyřizování sUžnosW neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.  

                Pavel Ševčík 
            starosta obce Dolní Třebonín


