
Ve Zvoli 14. 6. 2019 
 
 
Město Varnsdorf 
nám. E. Beneše 470 
407 47  Varnsdorf 
 
Datovou schránkou 
 
 
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážení, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Vás tímto žádám o poskytnutí informací o počtu vyzkoušených žadatelů o řidičské oprávnění všech 
kategorií, s rozdělením poskytnutých údajů na: 
 
1. Počet žadatelů vyzkoušených v každém jednotlivém dni, kdy zkoušky probíhaly, v době od  

1. 1. 2019 do dnešního dne, 
2. Počet žadatelů vyzkoušených v každém jednotlivém dni, kdy zkoušky probíhaly, každým 

jednotlivým zkušebním komisařem, a to v době od 1. 1. 2019 do dnešního dne, 
3. Počet žadatelů vyzkoušených z té které autoškoly v každém jednotlivém dni, kdy zkoušky 

probíhaly, v době od 1. 1. 2019 do dnešního dne. 
 
Tyto informace mi prosím zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky uvedené níže. 
 
Závěrem si dovoluji Město Varnsdorf požádat, abych byl v případě jeho postupu dle ust. § 17 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informován o 
předpokládané výši úhrady za poskytnutí informací, bude-li Městem Varnsdorf dle § 17 odst. 3 
citovaného zákona požadována. 
 
Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem 
 
 
 

 
 
 
 
 

Odesílatel: 



 

Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Varnsdorf, Číslo účtu: 19-0921 388 329/0800, IČ: 00261718,  DIČ: CZ00261718 

 
 

 
 

Město Varnsdorf 
 
 

   nám. E. Beneše 470 
   407 47 VARNSDORF 
   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
Oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane 
 
dne 17.06.2019 byla Městskému úřadu Varnsdorf doručena žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím). Odbor správních činností a 
obecní živnostenský úřad vede seznamy žadatelů o řidičská oprávnění všech kategorií 
v písemné podobě a požadované informace je možné vyhledávat pouze manuálně.  S ohledem 
na rozsah požadovaných informací a dobu, po kterou bude nutné tyto informace vyhledat, 
utřídit a individuálně zpracovávat, je zřejmé, že poskytnutí informací k této žádosti by 
představovalo časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací 
úřadem, tedy nikoli běžnou, nezatěžující součást obvyklé agendy.  

Zpoplatnění těchto informací je stanoveno následovně:  

Mzda zkušebního komisaře v tarifní třídě 10 (viz. Sazebník úhrad za poskytování informací 
podle zákonů č. 106/1999 Sb., zveřejněných na webových stránkách města) a to v délce 10 
pracovních hodin, tj. 350 Kč x 10 h = 3.500 Kč.  

Výše uvedenou částku musí tazatel uhradit na účet města vedený u České spořitelny, číslo 
účtu: 19-0921388329/0800, pod variabilním symbolem 1361.  

Poskytnutí informací je vázáno zaplacením požadované úhrady, kdy tyto informace budou 
odeslány neprodleně po zaplacení úhrady. Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu s § 17 
odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bude Vaše žádost 
odložena. 

Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu 
k informacím u Městského úřadu Varnsdorf do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O 
stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Ústeckého kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží 
lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 

S pozdravem 
 
 
Ing. Radek Kříž 
tajemník MěÚ 

Pan 
 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 
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Radka Ježková 
417545102 
20.06.2019 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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