
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Odkaz na zveřejněné informace a výzva k úhradě nákladů za poskytnutí informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 10. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací dle InfZ, v níž 

v souvislosti s revitalizací parku u Malého jezu žádáte o poskytnutí „žádosti o nadační podporu a případně 

další podklady, které Město České Budějovice jako uchazeč o příspěvek zaslalo Nadaci Proměny“. 

 

K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje, že část Vámi požadovaných informací je zveřejněna na 

oficiálních internetových stránkách statutárního města České Budějovice. Jedná se konkrétně o technickou 

zprávu projektové dokumentace a vybrané výkresy z projektové dokumentace. V souladu s ustanovením § 6 

odst. 1 InfZ Vám proto sdělujeme odkaz na internetové stránky, kde je možno zveřejněné informace 

naleznout.  

 

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/protipovodnova-ochrana/stranky/projekt-ke-stavebnimu-

povoleni-ppo-malse-ietapa.aspx 

 

 

Dále povinný subjekt uvádí, že v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 InfZ je oprávněn požadovat úhradu 

nákladů, které mu vznikly v souvislosti s poskytnutím informací. Tyto náklady mohou zahrnovat jednak 

náklady na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a náklady spojené s odesláním informací žadateli. 

Povinný subjekt může žádat rovněž úhradu za rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. 

 

V souladu se sazebníkem úhrad nákladů za poskytování informací stanoveným směrnicí Rady města České 

Budějovice č. 1/2009, schválené dne 28. 1. 2009, činí sazba nákladů za vyhledávání informace 100,- Kč za 

každou započatou hodinu, sazba materiálových nákladů 1,50 Kč za každý list kopie formátu A4 + DPH a 3,- 

Kč za oboustranný tisk formátu A4 + DPH. Doručovací náklady jsou tvořeny poštovným dle platného ceníku 

pošty. 

 

Vzhledem k tomu, že poskytnutí Vámi požadovaných informací (vyjma těch, které byly zveřejněny) si 

vyžádalo tisk 9 oboustranných a 51 jednostranných kopií formátu A4, kdy tyto bude třeba odeslat 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, povinný subjekt sděluje s odkazem na výše uvedený 

sazebník, že celková výše požadované úhrady činí 146,20 Kč. 

  

Tato částka zahrnuje: 

 

9 listů oboustranného tisku při sazbě 3,- Kč ………..….…….………………………………. 27,- Kč 51 listů 

jednostranného tisku při sazbě 1,50 Kč …….…………………………………… 76,50 Kč DPH 

………………………………………………………………………………………….. 21,74 Kč poštovní 

služby …….……………………………………………………………………….… 21,- Kč celkem 

………………………………………………………………………………..……… 146,24 Kč 

zaokrouhleno ………………………………………………………………………………… 146,20 Kč   

 

Úhradu nákladů ve výši 146,20 Kč můžete učinit bankovním převodem na účet číslo 4209282/0800 vedený 

u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 1192111, nebo prostřednictvím poštovní poukázky na uvedený 

účet. Úhradu můžete provést rovněž na pokladně (přízemí budovy radnice, nám. Přemysla Otakara II. č 1/1, 

370 92 České Budějovice) v úředních hodinách magistrátu města (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., 

pátek od 8.00 do 11.30 hod.), a to buď v hotovosti, nebo prostřednictvím platební karty.  

 

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/protipovodnova-ochrana/stranky/projekt-ke-stavebnimu-povoleni-ppo-malse-ietapa.aspx
http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/protipovodnova-ochrana/stranky/projekt-ke-stavebnimu-povoleni-ppo-malse-ietapa.aspx


 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Informace Vám povinný subjekt 

poskytne bez zbytečného odkladu poté, co bude úhrada připsána na účet povinného subjektu, resp. po 

prokázání jejího zaplacení povinnému subjektu.  Pakliže úhradu ve lhůtě 60 dnů ode dne oznámení výše 

úhrady neprovedete, povinný subjekt žádost odloží.  
 


