
Městský úřad Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Kancelář tajemníka, Nádražní 750

IČO 282979

Spis. zn.: KT/14211/2017    Pan

Vyřizuje:  Mgr. Ivana Kejřová    Ing. Jan Fajkus, nar. XXXX

e-mail:  [|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ]  XXXXXXXXX XXXXXXX

tel.:   XXXXXXXXX     XXX XX XXXX

Datum:  14.12.2017

Odložení žádosti o informaci

Městský úřad Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, kancelář

tajemníka, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako správní orgán příslušný ve

smyslu ustanovení § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád), současně jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2

odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 InfZ, o žádosti o

informaci podle InfZ

takto:

„ Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999. Sb. o svobodném přístupu

k informacím “, podaná dne 22. 08. 2017 panem žádost Ing. Janem Fajkusem, XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXX XX XXXX se odkládá .

Odůvodnění:

Dne 22. 08. 2017 podal pan Ing. Jana Fajkuse, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX „ Žádost o

poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999. Sb. o svobodném přístupu

k informacím “. Dne 24. 08. 2017 vydal povinný subjekt Sdělení o úhradě nákladů za

poskytnutí informace a výzvu k zaplacení v souladu s ustanovením § 17 odst. 1, odst. 3 InfZ.

Dne 12. 09. 2017 podal žadatel stížnosti v souladu s ustanovením § 16a InfZ. Dne 27. 09.

2017 (právní moc dne 13. 10. 2017) Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno rozhodnutí

povinného potvrdil a určil povinnému úhradu ve výši 736,- Kč.



Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 InfZ, poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno

zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované

úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel ve stanovené lhůtě 60 dnů stanovenou úhradu neuhradil,

povinný subjekt poskytnutí informací odkládá.

Poučení:

Proti tomuto úkonu není přípustné odvolání ani stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1

písm. b) InfZ.

Mgr. Ivana Kejřová

tajemník Městského úřadu Židlochovice


