
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vnějších vztahů
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Oživení, o. s.
Ing. Štěpán Rattay
předseda sdružení
Lublaňská 18
120 00 Praha 2

V Praze 
dne: 16.1.2012 Vyřizuje: Ing. Martina Křešťáková

Značka: Tel.: 222 116 374

Číslo 
jednací: UMCP3 079622/2011 E-mail: martinakr@praha3.cz

Oznámení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace týkající se radničních periodik

Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci informací týkajících se 
radničních periodik byla vyřízena. 

Informace  Vám  bude  vydána  způsobem,  který  jste  uvedl  ve  Vaší  žádosti  o  poskytnutí 
informace, po uhrazení nákladů v celkové výši 850 Kč. 

Z toho činí:

 materiálové náklady........................................................................................0 Kč
z toho:
 pořizování černobílých kopií......................................................0 Kč
 výtisk z tiskárny počítače..........................................................0 Kč
 technický nosič dat....................................................................0 Kč
 zhotovení snímku pomocí digitálního přístroje..........................0 Kč
 náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informace 

     (xkrát 50 Kč za každých i započatých 15 min.)…17 x 50 Kč............................850 Kč
 poštovné za odeslání oznámení o vyřízení záležitosti.....................................0 Kč
 poštovné za odeslání informace dle váhy........................................................0 Kč
 balné...............................................................................................................0 Kč

Zdůvodnění:
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Náklady  na  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  informací  vyplynuly  zejména  z  nutnosti 
vyhledat a zpracovat objemné množství oddělených a odlišných informací. V žádosti byly 
požadovány  informace  ekonomického,  statistického  či  smluvního  charakteru;  vyhledány 
musely být výtisky radničního periodika a další dokumenty za uplynulých deset let.

Výše uvedené náklady je možno uhradit: 
a) převodem z účtu u peněžního ústavu na účet č. 19-2000781379/0800 vedený u České 

spořitelny a.s., pobočka Praha 3, informace Vám bude poskytnuta proti bankou potvrzené 
kopii platebního příkazu;

b) složenkou;  informace  Vám  bude  poskytnuta  proti  předloženému  útržku  složenky  – 
v případě zájmu využít tuto formu úhrady, kontaktujte vyřizujícího;

c) v hotovosti na pokladně Úřadu městské části, Havlíčkovo nám 9, Praha 3, přízemí nebo 
na pokladně Úřadu městské části, Seifertova 51, Praha 3, druhé patro; informace Vám 
bude poskytnuta proti předloženému pokladnímu dokladu.

S pozdravem

Ing. Martina Křešťáková v. r.

vedoucí odboru vnějších vztahů
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