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P edložení stížnosti na postup p i vy izování žádosti o informace spolu se spisovým 
materiálem nad ízenému orgánu dle § 16, odst. 5, zákona . 106/1999 Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, v platném zn ní (dále jen “zákon“) 
 
 
Povinný subjekt (dále jen „MMO“) obdržel dne 24. 2. 2015 písemnost ozna enou jako stížnost na postup 

p i vy izování žádosti o informace podle § 16a zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu 

k informacím proti výši úhrad sd lené podle § 17 odst. 3 zákona.  

 
Chronologické shrnutí korespondence: 
 
1) MMO obdržel žádost žadatele 

                                                                                                               
                                                                                                           dne 2. 2.2015 

 
 
P íloha . 1 
 

2) MMO zaslal žadateli výzvu k úhrad  ze dne 12. 2. 2015 
                                                                                                            
                                                                             dne 12. 32. 2015, doru eno 17. 2. 2015  
 

 
 
P íloha . 2 
 

3) MMO obdržel stížnost žadatele 
                                                                                                            

                                                                                                        dne 24. 2. 2015 
 

 
 
P íloha . 3 
 

 
MMO p edloženou stížnost posoudil a nadále trvá na stanovených nákladech. 

 
 
 
Od vodn ní MMO pro neposkytnutí informací: 
Jedná se o náklady za mimo ádn  rozsáhlé vyhledávání informací, které nemá MMO zpracovány v p ehledu 

z jednotlivých osobních spis  34 editel  p ísp vkových organizací uložených u 4 r zných odbor  MMO. 

Cena za hodinovou práci vychází z platného ceníku MMO (p íloha . 4). 

Váš dopis zn:       

Ze dne:       

Naše zna ka: MMOP  22564/2015 /TAJ 

Vy izuje: Renata Zahradníková 

Pracovišt : Horní nám. 69 

Telefon: 553 756 214 

Fax:  553 756 141 

E-mail: renata.zahradnikova@opava-city.cz 

Datum: 27.02.2015 
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Další položkou na výzv  je ástka vynaložená na náklady ízení, když MMO je tak nuceno vést 

korespondenci i s jednotlivými dot enými osobami, tak jak je uvedeno i v od vodn ní rozhodnutí rozší eného 

senátu Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 55/2012. 

  

V íme, že nad ízený orgán posoudí p edkládanou stížnost ve všech možných souvislostech a potvrdí 

postup MMO jako povinného subjektu. 

 

 
 
 
S pozdravem  
 
 
„Otisk ú edního razítka“ 
 
 
 
 
JUDr. Tomáš Elis, v. r. 
tajemník 

 

 


