Postup Masarykova onkologického ústavu (dále „MOÚ“)
při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů
Základní informace
Zařazení
informace

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

3.

Pojmenování (název)
životní situace

Postup MOÚ při vyřizování žádostí, návrhů a
jiných dožádání občanů

základní

4.

Základní informace
k životní situaci

Popis toho, kdo, za jakých podmínek, jakým
způsobem, v jakých lhůtách je oprávněn
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, požadovat informace

základní

5.

Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat
žádost apod.)

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která žádá
o informaci

základní

6.

Jaké jsou podmínky a
Žádné další podmínky než ty, které jsou
postup pro řešení životní uvedeny níže popř. na webových stránkách
situace
MOÚ, nejsou vyžadovány.

základní

7.

Jakým způsobem zahájit Žádost o poskytnutí informace lze podat osobně
řešení životní situace
na sekretariátu ředitele MOÚ, písemně na adrese
Masarykův onkologický ústav, sekretariát
ředitele, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno, e-mailem
na adrese: direct(zavináč)mou.cz

základní

8.

Na které instituci životní Masarykův onkologický ústav
situaci řešit

základní

10.

Jaké doklady je nutné
mít s sebou

základní

11.

Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

12.

Jaké jsou poplatky a jak Poplatky:
je lze uhradit
 mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
lékařem: 450,- Kč / 1 hodina bez DPH
 mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
ostatními zaměstnanci: 200,- Kč / 1 hodina
bez DPH

Žádné formuláře v souvislosti s požadováním
informací od MOÚ nejsou potřeba.

základní

základní










pořízení jednostranné černobílé kopie A4 /
jednostranné vytištění formátu A4: 2,- bez
DPH
pořízení oboustranné černobílé kopie A4 /
oboustranné vytištění formátu A4: 3,- Kč
bez DPH
pořízení jednostranné černobílé kopie /
jednostranné vytištění formátu A3: 3,- Kč
bez DPH
pořízení oboustranné černobílé kopie /
oboustranné vytištění formátu A3: 5,- Kč
bez DPH
opatření technických nosičů dat (CD /
DVD): 23,- Kč bez DPH
obálka formátu C4: 3,- Kč bez DPH
obálka menšího formátu než C4: 2,- Kč bez
DPH
odeslání poštou dle platných poštovních
sazeb

Způsob úhrady:



13.

Jaké jsou lhůty pro
vyřízení

v hotovosti na místě
poštovní
poukázkou,
bezhotovostním
převodem ve prospěch MOÚ, číslo účtu
87535621/0710.

Obsahuje-li žádost náležitosti vyžadované
zákonem, MOÚ poskytne informaci do 15 dnů
ode dne přijetí žádosti.

základní

Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit až
o 10 dní.
14.

Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

-

základní

15.

Jaké další činnosti jsou
po žadateli požadovány

-

základní

16.

Elektronická služba,
kterou lze využít

-

základní

28.

Popis byl naposledy
aktualizován

4. 11. 2016

základní

29.

Datum konce platnosti
popisu

Nestanoveno

základní

