
MĚSTO  JESENÍK
MĚĚ STSKÝÝ   ÚÝ ŘĚ AD  JĚSĚNÍÝK

ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 04/2018
ČĚ .j.: MJ/07725/2018

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 06.02.2018 obdrzčel Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, ÚÝ tvar tajemnííka zčaídost o poskytnutíí informace v souladu se
zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím,  ve znečníí  pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen
„zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení: 

Obsah žádosti/dotazu:

Žádám Vás o kompletní podkladové materiály v elektronickém formátu, totožném s formátem a počtem,
zasílaný členům Rady města Jeseník,  k těmto vybraným bodům z Usnesení  116.  zasedání Rady města
Jeseník konaném dne 4. 12. 2017, včetně platného soupisu zpráv a příloh, taktéž platného stavu hlasování
k jednotlivým bodům, a to celkem k  24  bodům:  3455, 3457, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487,
3488,  3490,  3493,  3494,  3514,  3515,  3516,  3517,  3518,  3519,  3520,  3522,  3523,  3524,  3525
a 3526.

K žádosti bylo sděleno:

Vyrozumění 

o odložení poskytnutí informace z důvodu neuhrazení

Dne  06.02.2018  obdrzčel  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  ÚÝ tvar  tajemnííka,  zčaídost  o  poskytnutíí  informace
v souladu  se  zaíkonem  cč.  106/1999 Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu  k  informacíím,  ve  znečníí  pozdeč jsč íích
prčedpisuů  (daí le jen zaíkon o informacíích).

Na zaíkladeč  Vasči zčaí dosti JK20180206002  tyíkajíícíí se poskytnutíí kompletníích podkladovyích materiaí luů
k vybranyím boduů m ze 116. zasedaíníí Řady mečsta Jesenííku konaneím dne 04.12.2017 Vaím sdeč lujeme:

Dle §17 odst. (5) zaíkona 106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím a dle Prčííkazu starosty
cč. 1/2010 o poskytovaíníí  informacíí  ve smyslu zaíkona cčl.  5  odst.  (2) je  z důvodu neuhrazení výše
požadované úhrady Vaše žádost odložena.
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