SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Obec PERÁLEC stanoví v souladu s §5 odst.1.písm.f)- zákona č. 106/1999Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
zákon), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s Nařízením vlády č. 173/2006Sb. o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst- 3 zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník
úhrad za poskytování informací (dále jen sazebník).
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na
základě žádosti (ústní nebo písemné) je prováděno za cenu nákladů spojených s kopií,
opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Za úhradu se
provádí rozsáhlé vyhledávání informací.
V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, obec písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výši úhrady žadateli před poskytnutím informace, tj.
nejpozději do 15ti dnů od obdržení žádosti. Pokud žadatel do 60ti dnů ode dne
oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, žádost se odloží.
POŘÍZENÍ KOPIÍ nebo TISKŮ
formát

druh

cena

A4-jednostranný
A4-oboustranný

černobílý
černobílý

1,00 Kč
2,00 Kč

A3-jednostranný
A3-oboustranný

černobílý
černobílý

2,- Kč
4,- Kč

druh

eena

barevný
barevný

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT:
– 1 ks CD disk
8,-Kč
– 1 ks DVD disk
10,-Kč

3,00 Kč
6,00 Kč

NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ“
- hodinová sazba ve výši
100,-Kč
Pokud je vyhledávání kratší než 1 hodinu, úhrada nákladů dle tohoto bodu se
nepožaduje.
NÁKLADY ZA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI:
Náklady za poštovní služby budou účtovány dle platného sazebníku České pošty,
st.p.
FORMA ÚHRADY:
- hotově- v pokladně kanceláře obecního úřadu
- převodním příkazem – na číslo účtu 1141645309/0800 u české spořitelny a.s.
Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny
nahoru.
Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 50,-Kč, od zpoplatnění se upustí a
informace bude poskytnuta na náklady obce.

….......................................
Milada Drahošová v.r. -starostka obce

