OBEC Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38
140 00 PRAHA 4

V Moravských Knínicích dne:
7.7.2017

Č.j.
MK/455/2017

Vyřizuje:
Tel: 530 350 419

e-mail: mkninice@volny.cz
www.moravskekninice.cz

Vyjádření k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zaevidovali jsme Vaši žádost o poskytnutí informace pod č.j. MK/454/2017.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
Vzhledem k rozsáhlosti Vámi požadovaných informací Vám budeme fakturovat práci jednoho
zaměstnance v celkové výši 480,-Kč dle sazebníku úhrad – viz. webové stránky obce
www.moravskekninice.cz – sekce Povinně zveřejňované informace.
Sdělte nám, prosím, zda máme tuto fakturu vystavit a odeslat na Vaši adresu. Po zaplacení
fakturované částky bychom Vám poslali odpověď na Vaši žádost.

Otisk úředního razítka
František Kšica
starosta obce
§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo
předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2,
požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní
povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu – kterým je Obecní úřad Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34
Moravské Knínice a to do 30 dnů ode dne
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a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
Lhůta se počítá od 7.7.2017
O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
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