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9.7.2018 Vaši žádost o poskytnutí
podle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném
LED
obrazovky
informace t kajícíse velkoplošné
jen
p
(dále
pozdějších
edpisti
p ístupu k informacím, ve znéní
,,lnfZ") o poskytnutí informací.

sMo, městská akciová společnost Orlová obdržela dne

podle

17 odst. 1 lnfZ mohou povinné subjekty požadovat vsouvislosti sposkytování
informací rjhradu za poskytnutí informací, p ičemžpodle 17 odst. 3lnž jsou povinny tuto
skutečnost oznámit žadateli p ed poskytnutím informací. SMO, m.a.s. Orlová má schválen
Sazebník rihrad za poskytování informací (tento sazebník je dostupn dálkou. m p ístupem na
webov ch stránkách společnosti (
hodiny-smo) a současně i v místě sídla společnosti.
Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová Vám tímto sděluje u. ši požadované
rihrady za vyhledání Vámi žádanych informací vč. jejího v počtu:
Náklady na vyhledání informace (sazba 120,- Kč za každou započatou čtvrthodinu) dle
platného sazebníku rihrad za poskytnutí informací.
Danou informaci zpracováva|a dne 18.7.2018 zaměstnankyně našíspolečnosti lng. lvana
Horká v čase od 10:00 do 10:50 hod. Cástka celkem 4 x 12O = 480,- Kč.
Sazba za digitalizaci formátu A4: 50,- Kč
Úhrada za poskytnutí požadovan ch informací podle 17 odst. 3zákona č. 106/1999 Sb. je
z našístrany vyčíslenave v ši 530,- Kč. Uhradu náklad je možno provést bankovním
p evodem na č. ri 19355496027710100, var. symbol ,,Vaše rodné číslo"nebo v hotovosti
edních hodinách.
v pokladně společnosti

v

Požadovanéinformace Vám budou zaslány bezprost edně po zaplacení hrady. Jestliže
požadovanou hradu ve lhrjtě do 60 dnr]r ode dne doručenítohoto oznámení nezaplatíte, bude
Vaše žádost dle 17 odst. 5lníZ odložena.
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Držitel certifikátťl
ISO 9001.,2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

č.u.: 1 9-35 54960277l01 00

as@smo-orlova.cz

WWW.Smo-orlova.cz

IČ: 60793163

DlČ: CZ6O793163

TeI.: 596 585 51 1

!D DS: a8tgcju
Obch.rejst ík: KS Ostrava

oddí! B, vložka 1017

ul. Okružníčp. 9B8 ,735 14 Orlová-Lutyně

Poučení:Proti tomuto oznámení o v ši rihrady za poskytnutí informace máte právo podat
podle 16a odst. 1 písm. d) lníZ stížnost,a to ve lh tě 30 dnrj ode dne doručeníoznámení.
Stížnostse podává v sídle povinného subjektu, kten toto oznámení vydal.
rozhoduje nad ízen orgán, kten m je v tomto p ípadě p edstavenstvo společnosti.
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