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SDĚLENÍ
Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel žádost o sdělení informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) ke stavbě
Velké Pavlovice, přeložka vNN, Kříčka
Velké Pavlovice, Hlavní
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 295/1, 445, 447, 449, 451 v katastrálním území Velké
Pavlovice., vedené pod spis.zn.: výst.1362/2016-Pl, č.j.: MuVP-3106/2016 ze dne 26.09.2016. Žádost
podal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Velké Pavlovice
Stavební úřad sděluje, že dle vnitřního předpisu č. 1/2012 Města Velké Pavlovice určující Pravidla pro
zajištění přístupu k informacím Vaše žádost spojená s poskytnutím informace podléhá úhradě nákladů.
Výše nákladů se stanovila na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací. Jedná se o
náklady na odeslání informací elektronickou poštu:
do 30 stran formátu A4.....................................................................10,- Kč
31 až 100 stran formátu A4.............................................................. 50,- Kč
za každých dalších i započatých 50 stran formátu A4……………..dalších 50,- Kč
Hodinová sazba práce jednoho zaměstnance...................................150,- Kč
Úkony zaměstnance se započítávají vždy po půlhodinách, přičemž zápočet platí i pro první započatou
půlhodinu.
Vyřízení Vaší žádosti za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v podobě odeslání
požadovaných podkladů v elektronické podobě (352 stránek) podléhá zaplacení nákladů ve výši 950,Kč.
352 stránek = 350,- Kč a dále za rozsáhlé vyhledání informací je požadována úhrada navýšená o tyto
náklady 4 hodiny á 150,- Kč = 600,-Kč
Náklady spojené s poskytnutím informace lze uhradit buď na pokladně MěÚ Velké Pavlovice nebo přes
účet č. 2425651 / 0100 s variab. symbolem : 401361.
Náklady spojené s poskytnutím informace, jako je pořízení kopie, opatření technických nosičů dat a
odeslání informací žadateli, je povinen uhradit žadatel.
Roman Pláteník
oprávněná úřední osoba
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účastníci (dodejky)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Velké Pavlovice

