Sazebník Obecního

úřadu

Býchory

Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní

úřad

přístupu

Býchory stanoví v souladu s § 5 odst 1 písm f) zákona

k infonnacím, v platném

znění,

č.

106/1999 Sb., o svobodném

ve spojení s § 17 tohoto zákona a s

nařízením

vlády

č.

173/2006 Sb, o zásadách stavení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o

svobodném
platném

přístupu

znění,

k informacím, a na

základě

§ 102 odst 3 zákona

č.

128/2000 Sb., o obcích v

tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").
ČU.

Náklady na
1. Za pořízení jedné
- jednostranná
- oboustranná

černobilé

pořízeni kopií

kopie formátu A4:
3,-- Kč
5,-- Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
- jednostranná
.
6,-- Kč
- oboustranná
.
8,-- Kč
3. Za pořizeni jedné barevné kopie formátu A4:
- jednostranná
23,-- Kč
- oboustranná
44,-- Kč
4. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
- jednostranná
28,-- Kč
- oboustranná
55,-- Kč
5. Z poskytnuti kopie v jiném fonnátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u
komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie bude u tohoto poskyto
vatele povinna uhradit, včetně nákladů s tím spojených.
6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady sta
noví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-Ii se ínformace formou prodeje tohoto výtísku.

čl.ll.

Náklady na

opatření technických nosičú dat

Náklady za opatření technických nosičů dat (disketa, CD, DVD, přenosná parně!') budou účtovány
podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na které bude
možné požadované ínformace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
čUII.

Náklady na odeslání informací žadateli
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., náklady na balné budou
paušální částkou 20,-Kč.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací, nebude úhrada nákladů na odeslání informací
žadateli účtována.
účtovány

Náklady na

1. V

případě mimořádného,

započatou

Č.lV.
mimořádné, rozsáhlé

vyhledávání informaci

rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za každou i

hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,--

Kč.

V

případě mimořádného

rozsáh

lého vyhledávání informaci více pracovníky bude úhrada dána
dého pracovníka.

součtem částek připadajících

na kaž

2. Vzniknou-Ii při mímořádném rozsáhlém vyhledávání ínformací jíné osobní náklady (např. náklady na
jízdné budou účtovány dle zákona Č. 262/2006Sb., Zákoníku práce - o cestovních náhradách, ve
znění pozdějších předpísů.

3. Jestlíže je požadován úkon podléhající zákonu Č. 634/2004Sb.. v platném znění, O správních poplat
cích, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

čl.V.

Ostatní ustanovení:

1.

2.

V případě, že bude za poskytnuti ínformace požadována úhrada, ve
kem, bude tato skutečnost žadatelí písemně oznámena í s výší úhrady, a to
mace.
Z oznámení musí být
úhrady vyčíslena.

3.

Nebude-Ií

4.
do 60ti
5.
6.

vůči

zřejmé,

na

základě

jakých

žadateli oznamovací povínnost

skutečnosti

splněna,

shodě
před

a jakým

s tímto sazební
poskytnutím ínfor

způsobem

zaníká nárok na úhradu

byla výše

nákladů.

Poskytnutí ínformace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel
ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.

dnů

Výsledná cena za poskytnuti informace je

součtem dilčích

cen uvedených v Sazebníku.

Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních
hodínách nebo převodem na bankovní účet obce Č. účtu: 3820151/0100, var.s.: datum narozeni.

7.

Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit
na základě žádostí žadatele. Tento požadavek musí být odůvodnén a obsažen již v žádostí o poskyt
nuti ínformace.

8.

Sazebník byl schválen usnesením Zastupítelstva obce Býchory

V Býchorech dne: 10. 3. 2015

OBEC'
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.
Ing. Ríchard Severa
starosta obce Býchory

.~

č.4/5/2015

ze dne: 10. 3. 2015.

