Obdrželi jsme žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (InfZ), ohledně veřejného osvětlení města Starý Plzenec.
Částečně vyplněný dotazník jsme zaslali přílohou dopisu.
Dále jsme tazateli sdělili, že vyhledání a shromáždění informací žádaných pod body č. 8, 14,16 a 17
dotazníku je mimořádným vyhledáváním informací v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Dle platného Sazebníku úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. schváleného Radou města Starého Plzence, je za každou i započatou hodinu
práce jednoho zaměstnance požadována úhrada 160 Kč, přičemž o mimořádné vyhledávání informací
jde tehdy, přesáhne-li doba práce jednoho zaměstnance na vyhledání informací půl hodiny.
Podrobné vyčíslení počtu druhů jednotlivých světelných zdrojů (bod č. 8 dotazníku) a celkový
instalovaný příkon (bod č.14) by bylo třeba vysčítat ze seznamů svítidel u jednotlivých rozvaděčů, což
by si vyžádalo dvě hodiny práce. V pasportizaci v celkovém výčtu je uvedeno pouze procentuelní
zastoupení jednotlivých svítidel.
Body dotazníku č. 16 a 17 – zde je nutno projít zpětně faktury za celý kalendářní rok 2014, vyhledat
faktury, které se týkají veřejného osvětlení a požadované údaje vypsat a vysčítat, což by si vyžádalo 1
hodinu práce.
V dopise jsme oznámili, že k zodpovězení výše uvedených bodů 8, 16 a 17 dotazníku žádáme úhradu
částky 480 Kč (3 hodiny práce). V případě, že tato částka nebude uhrazena do 60 dnů ode dne
oznámení požadované výše úhrady, bude žádost v této části odložena (§ 17 odst. 5 InfZ).
Dále jsme žadatele poučili o tom, že v souladu s § 16a odst. 1 písm. d) a odst. 3 InfZ má právo na
postup při vyřizování žádosti o informace do 30 dnů ode dne doručení sdělení o výši úhrady podat
stížnost. Stížnost se podává u povinného subjektu, tj. Město Starý Plzenec, a rozhoduje o ní
nadřízený orgán. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady výše uvedená 60denní
lhůta neběží.
Dotazník:

