ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 6462/2013/KHEJ

datum: 11. 2. 2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sp.Zn.: KHEJ 6382/2013/kakr SO/2

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 6. 2. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 2. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací spočívající
v následujících otázkách:
1) Jaká byla celková částka za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999, která byla vaším úřadem naúčtována
v roce 2012 žadatelům a žadateli uhrazena, v následujícím členění:
a) za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací žadateli,
b) za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
Odpověď: V roce 2012 nebyla žadatelům o informace naúčtována žádná částka za pořízení kopií či mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací.
2) Celkový počet žádostí, které váš úřad za r. 2012 vyřídil, v následujícím členění:
a) počet žádostí vyřízených poskytnutím informací (i částečně),
Odpověď: V roce 2012 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje celkem 56 žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb. Na 43 žádostí bylo odpovězeno v celém rozsahu a na 3 žádosti pouze na část žádosti.
b) počet žádostí vyřízených neposkytnutím informací (zcela neposkytnuto)
Odpověď: V roce 2012 vydal Krajský úřad Jihočeského kraje celkem 8 rozhodnutí o odmítnutí žádosti v celém rozsahu.
Nad rámec žádosti Vám sdělujeme, že všechny tyto informace jsou ověřitelné na internetových stránkách kraje
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1651&par[lang]=CS, kde jsou, způsobem umožňujícím dálkový
přístup, zveřejněny všechny poskytnuté odpovědi na přijaté žádosti. Zároveň jsou zde uvedena témata žádostí, u kterých
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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