
Městský úřad Vrbno pod PradědeÍll
Nádražní 389,793 26 Vrbno pod Pradědem

Váš dopis zn.:

Ze dne:

9.
Sp. zn.:

Vyřizuje: Jitka Musilová
Telefon: 5547951,1,t
Fax; 554 75161.0
E-mail: jitka.musilova@vrbnopp.cz
Datum: 21.8.20t4

p. Hav|ík

Věc: oznámení o vyřízení žádosti

oznamujeme Vám, že Vaše druhá žádost o poskytnutí informace ve smys|u zákona č, to6lI999
Sb', o svobodném přístupu k informacím, ve věci dop|nění prvnížádosti o poskytnutí kopií
kandidátních |istin do komuná|ních vo|eb podaných registračnímu úřadu Vrbno pod Pradědem
podle 5 21 odst. 3 zákona č' 491l2ool Sb', o vo|bách do zastupite|stev obcí, podanou na

emai|ovou adresu iitka.musi|ova@vrbnopp.cz ze dne 14,8,2ot4, byla vyřízena'

Informace Vám bude vydána způsobem, který jste uvedI ve Vaší žádosti o poskytnutí informace
(elektronicky na emai|: foi+request-]"595-3a7ce0c7(ainfoprovsechnv.cz), po uhrazení nákIadů
v ce|kové výši 330,. Kč, a to v sou|adu s s 17 zákon a č' Io6/t999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, dle sazebníku úhrad Směrnice č.zl2013 schvá|ené Radou města Vrbna pod

Pradědem ze dne 17.1..2oL3,
V nák|adech je zahrnuto pořizování černobí|ých kopií, skenování a nák|ady na práce související
s poskytováním informací.

VÝše uvedené nák|adv ie možno uhradit:
a) převodem z účtu u peněžního ústavu na účet č, t720771'/0100 vedený u Komerční banky a.s.

pobočka Vrbno pod Pradědem, informace Vám bude poskytnuta proti bankou potvrzené kopii
pIatebního příkazu;

b) v hotovosti na pok|adně MěÚ Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod

Pradědem; informace Vám bude poskytnuta proti před|oženému pok|adnímu dok|adu'

Pokud nák|ady nebudou zap|aceny d|e $ 17 odst.5 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím do 60 dnů ode dne oznámení o výši požadované úhrady, budeme vycházet z

předpokladu , že na poskytnutí informace netrváte.

Upozorňujeme dá|e na skutečnost, že Český statistický úřad v sou|adu s p|atnými právními
předpisy zak|ádá registr kandidátů pro voIby do zastupite|stev obcí, tento registr po registraci
kandidátních Iistin zveřejňuje na svých internetových stránkách www.voIbv.cz, kam bude možno
voIně nah|ížet.

Za registračníúřad Vrbno pod Pradědem: Jitka Můsi|ovE-
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