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Vyřizuje: Mgr. Petra Kubániková, telefon 776 781 681

Věc: Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 08. 04. 2022
v bodě číslo 1 pro nezaplacení úhrady
_______________________________________________________________________________

Obec Bílence, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), podle § 17 odst. 5 tohoto zákona
odkládá
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 08. 04. 2022 v bodě číslo 1, („Veškeré
peněžité plnění z období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 ze smluv uzavřených mezi Obcí
Bílence a Ing. Rostislavem Marešem, IČ 74569589 se sídlem Fügnerova 1358, 440 01 Louny a
to včetně doplňkových služeb jako je inženýrská činnost, cestovné a podobně. Žádám o
zaslání kopií všech proplacených faktur a dalších plnění včetně předávacích protokolů.“), a to z
důvodu nezaplacení požadované a oznámené úhrady nákladů za poskytnutí informací ve
smyslu § 17 Informačního zákona.
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Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky dne 08. 04. 2022 v 13:14:42 hod.
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ve které požadujete v bodě č. 1 zaslání kopií všech
proplacených faktur a dalších plnění včetně předávacích protokolů veškerého peněžitého plnění z
období 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019 ze smluv uzavřených mezi Obcí Bílence a Ing. Rostislavem
Marešem, IČ 74569589 se sídlem Fügnerova 1358, 440 01 Louny a to včetně doplňkových služeb
jako je inženýrská činnost, cestovné a podobně.
Vzhledem ke značnému objemu požadovaných informací dospěl povinný subjekt k závěru,
že vyřízení tohoto bodu žádosti si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných
informací. Z tohoto důvodu bylo, v souladu s § 17 odst. 3, dne 19. 04. 2022, žadateli zasláno
písemné oznámení č. j. OÚBíl./302/2022, kterým byly náklady spojené s vyhledáním informací
vyčísleny na 1.304,- Kč, a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Toto oznámení bylo žadateli
doručeno prostřednictvím datové schránky téhož dne, kdy prokazatelné doručení je přihlášením se
oprávněné osoby do datové schránky dne 19. 04. 2022. Současně byl žadatel poučen, že pokud do
60 dnů ode dne oznámení úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Dne 19. 05. 2022 v 15:01:12 hod. jste podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace, ve které jste si stěžoval na výši úhrady. Tato stížnost byla postoupena Krajskému úřadu
Ústeckého kraje jakožto nadřízenému orgánu, který svým rozhodnutím ze dne 10. 06. 2022 (č. j.:
KUUK/090520/2022/LP) výši úhrady snížil z částky 1.304,- Kč na částku 1.004,- Kč.
Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 21. 06. 2022. Ani do dnešního dne
(24. 06. 2022) však nebyla úhrada zaplacena. Povinnému subjektu tedy nezbývá než postupovat
podle § 17 odst. 5 Informačního zákona a žádost v bodě č. 1 odložit.
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