Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje společnostem
Úpravna vody Želivka, a.s. a její dceřiné společnosti Želivská provozní a.s. povinnost
poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jejich
působnosti.
Žádost o informace může podat každá fyzická i právnická osoba. Tuto žádost není
třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
Žádost o informace může být podána
• v písemné formě poštou na adresu sídla K Horkám 23/16, Praha 10, nebo
• v písemné formě osobním předáním v sekretariátu obou společností v jejich
sídle K Horkám 23/16, Praha 10 v pracovních dnech od 09:00 do 12:00 hod. a
od 13:00 do 16:00 hod, nebo
• v elektronické formě na email: info@zelivska.cz
(tímto způsobem nelze žádat o stanoviska k projektovým dokumentacím
žádného stupně ani k žádostem o stanovisko k územnímu souhlasu či
stavebnímu povolení)
Ze žádosti musí být zřejmé:
• kterému povinnému subjektu je žádost určena
• že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
• kdo žádost podává;
o fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště,
o právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a
adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
(adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa)
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou
adresu povinného subjektu (viz výše), není žádostí ve smyslu zákona.
Žádný formulář pro žádost není předepsán.
Lhůty pro vyřízení žádosti a informace a odvolacím orgánu
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od
doplnění žádosti.
Vzhledem k tomu, že nelze podle § 178 správního řádu určit u společností
Úpravna vody Želivka a.s. a Želivská provozní a.s. nadřízený orgán, rozhoduje
v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů.
Poplatky
Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou však povinné subjekty
oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž
výše nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Odměna bude určena
součtem cen dle Sazebníku úhrad.

Sazebník úhrad
za poskytování informací společností
Úpravna vody Želivka, a.s. nebo Želivská provozní a.s.
1. Náklady na pořízení kopií
Jednostranná kopie černobílá
Oboustranná kopie černobílá
Jednostranná kopie barevná
Oboustranná kopie barevná
Elektronické kopie (scan 1 stránka)

(ceny v Kč bez DPH)

A4
2
3
3
5
1

A3
3
5
6
7
1

2. Náklady na opatření technických nosičů dat
•
•

Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10 Kč bez DPH
V případě použití jiného technického nosiče dat jsou k úhradě přeúčtovány
skutečné pořizovací náklady.

3. Náklady na odeslání informace žadateli
•

Za použitou nebo požadovanou poštovní službu jsou k úhradě přeúčtovány
skutečné pořizovací náklady.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
•

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
informace činí náklady za každou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání
350 Kč/pracovníka, v případě nutnosti využití více pracovníků je výsledná částka
určena součtem dle počtu pracovníků.

5. Úhrada nákladů
•
•
•

Pokud je poskytnutí informace spojeno s vyhledáváním informace celkově kratším
než 1 hodinu, není úhrada požadována.
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě
jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, není úhrada požadována.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato
skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím
informace. Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým
způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60
dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, bude
poskytnutí informací odloženo. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením
požadované úhrady.

