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Poskytnutí informace a oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací
Dne 05.04.2022 u zdejšího stavebního úřadu MěÚ Hustopeče, příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), podalo
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen“Svlnf“) o poskytnutí následujících informací (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve
formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a to:
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změn vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí op společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavení ohlášení,
vydaných Vaším správním orgánem ze období od 01.01.2022 do 31.03.202 týkající se pozemních staveb
(budov) pro právnické osoby
Jedná se o 11 dokumentů vydaných stavebním úřadem MěÚ Hustopeče za období od 01.01.2022 do
31.03.202 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.
Podle §17 odst. 1 Svlnf mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací
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 mimořádné rozsáhlé
vyhledávání informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací (§ 17 Svlnf) Směrnice starosty č.
1/2021 a nabyla účinnosti dne 01.04.2021 + sazebník úhrad nákladů za poskytování informací o
svobodném přístupu k informacím schválených Radou města Hustopeče s účinností dne 01.01.2021.
V daném případě se jedná o vyhledávání 11 spisů. Každý spis je nutné vyhledat v rámci jiné spisovny.
Jedná se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací v 15 správních územních obvodů, (5 archívů na
různých místech a v různých budovách) jejich identifikaci, shromáždění požadovaných informací a
navazující zpracování odpovědi na žádost. V našich konkrétních podmínkách se jedná o časově
náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací naším úřadem.
Vyhledávání všech Vámi požadovaných výměrů vyžádalo časovou dotaci ve výši 1 hod., podle sazebníku
za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je částka stanovena na 210,- Kč (dle odst. 4 Sazebníku).
Dle Sazebníku úhrad nákladů za poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona „Svlnf“ -dle
s účinností dne 01.01.2021 se jedná o náklady:
1) Náklady spojené na pořízení kopií kopírovací stroje
- formát A4 a menší jednostranně 2,- Kč/strana- 4 jednostranně- tj. 8,- Kč
- formát A4 a menší oboustranně 3,-Kč /dvojstrana – 45 dvojstran- tj. 135,- Kč
2) Náklady na odeslání informací žadateli (náklady na poštovné Česká pošta)- činí 87,- Kč
4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Celkový počet hodin- počítá se za hodinu práce jednoho zaměstnance při vyhledávání informací.
Úkony zaměstnanců se započítávají vždy po půlhodinách, přičemž zápočet platí i pro první
započatou půlhodinu- 210-Kč – částka 210,-Kč
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Celková výše úhrady: 440,- Kč
Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích podle zákona 106/1999Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění dle platného sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací podle
tohoto zákona účinným ode dne 01.01.2021, vyzývá žadatele, aby do 60 dnů ode dne doručení této
výzvy zaplatili správní doplatek podle položky:
Tuto částku zaplaťte buď hotově na pokladně MěÚ Hustopeče, nebo bezhotovostním převodem z účtu na
příslušný účet u České spořitelny č. ú. 19-1382158309/0800, VS – 1361204116 (o úhradě informujte
stavební úřad).
Poučení
Proti výši úhrady nákladů máte možnost podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) Svlnf zákona č.
106/1999 Sb. v termínu do 30 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.
Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení výzvy
nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložená výzva byla připravena
k vyzvednutí.
Uplatněním požadavku úhrady nákladů dochází k přerušení lhůty podle § 14 odst. 5 a 7 SvInf.
Poskytnutí informace podle §17 odstavce 3, zákona o poskytování informaci je podmíněno zaplacením
požadované úhrady. Pokud žadatel do 60dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží (§17 odst. 5 Svlnf). Informace Vám budou odeslány po zaplacení
úhrady.

otisk razítka
Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu

