Sazebník úhra d za poskytování informací
obec Újezd stanoví

§

5 od9t. 1 písm. D zákona ě.106/1999
Sb.,
vplatném
,iěni,". ,po;.nr s § 17 tohoto zákona
|-rl!ryryi,
a s naŤizenim vládY ě, 173/2006 Sb.,
ďzásadách stanoveni ,ir,.uo a licenčníchodměn

o svobodném přístupu .v.sorrladu

s

poskytování inťormací podle zákona^,o
svobodném |ri.topu k informacím,
anazéú<7adě§ l02 odst. i zákona č.
t28/200O Sb., o oň.i.t, (obecní zíizent),
vplatrrém zněni, tento sazebník úhrad zaposkytáváníinformací (dále jako
za

,,sazebník).

čt. r.
obecná ustanovení

l.

Tento sazebník, rrpravuje stanovení výše sazeb
za poskytování informací
iiÁrmacim.

ve smyslu zákona ě t06/ 1999 Sb., o svobodném
pristupu k

2,

Žadatelv souvislosti s poskytováním informace,
hradí povinnému

subjektu povze
přímémateriálové náktady, ttě.i,-i jsou:. náklady
na pán
listinných kopií,
na.\!dr na opatření ánni.tqr.t norŇ'át (CD,
"ni DVD), náklády
ťPjJ:e,listin,
namtmořádně rozsáhlé rYhledávání informaci
u"arliay naodešláníinformace
žadateli.

čt. rr.
Náklady na pořzení listinných kopií

Náklady napořizeru listinných kopií jsou uvedeny projednotlivé
J
- ---'J ř'"
twy kopií
v následujícítabulce:
'

NákladY naPořizeru eleklronic§ých kopií, tj. skenování
činívpřípadě skenu

běžnéhoformáfu A4 2,- Kč, v připadě slenu 1
strany formátu A3 4,-

Kč,

1 strany

čt. rrr.
Náklady na tisk listin
Náklady na tisk listin jsou uvedeny pro jednotli
vé typytisku v následujícítabulce.

čl rv.

'

Náklady na poslcytnutí kopií nebo tisku jiném
v
formátu

ii

barvě

zaposkytnutí kopií nebo tisku vjiném
formáfu nebo barvě bude účtovánaskutečná
cena zaPořizeni koPie nebo tisku
u kolefní|o port yto.rrutele kopírovacích
zapóřizeni topie n"t-^ii.tu b"d[ ;Í;ňoio'portytovatele služeb,

ffi;:ir..u-to

povinna

čt. v.
Náklady na opatření technických nosičů
dat
Náklady zaopaňenitechniclrych nosičů
datJ9D,.D_VD, přenosná paměť USB)
budou
účtoványpodle skutečnépořzovací
.."v 115"9 ž"d"i.i;;;Lytne vlastní technichý
nosič dat, na který bude možnípožadované
informace ,iÁ^"nut, nebude úhrada
tohoto nákladu uplatňována

vI.
Náktady na odeslání informace žadateli

1,

Náklady naRoštoynj služby budou vyčísleny
dle ceníku Česképošty, s.p.,

platného v den odeslání informa
ce'Zuaateti.

2.
3'

Náklady na balné účtovány nebudou,

VPříPadě osobniho odběru požadovaných informaci
nebude úhrada nákladů

na odeslání informací žadateliuplatňována.

WI.

1'

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací

VPříPadě mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací, tríerépřesáhne jednu

hodinu, se stanoví sazba Úhradv

izě*,ir,i9r.o11i"i i,"p"e],", hodinu vyhledrávání
jedním pracovníkem v9vÍŠi ^t
Žoo,- re.-vpřípadě
-ir";iád"ě rozsáhlého vy,hledání
Pracovníty-u"o. ritrraaa oan; ňilila.rřprip"aajících
na každého
;Xf.:#ffi":Íce

2'

Vzniknou-li Při mimořádně rozsáhlém
vyhledání informací jiné

osobní náklady,
např. náklady na jizdné,budou
tyto účtoványnazéú<7adě individuální
kalkulace.

vIII.
závěrečná ustanovení

1,

celková výše úkady je dána
jednotlivých nákladů spojených
.soyčt9m "
poslgrtnutím požadovaný.h ioror-u.i.
Jestlže cettova vyše úhrady nákladů
nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada
pázua,oraoi-V;říp;ó žetyžžadatelvyžaduje
obdolné informace opakovaně,
úhrada nakráJď,
i v případě,
že celková výše úhrady
nanuO,i
"yzadována
50,- Kč.
""pi"rato"
Tento sazebník lze analogicky použít
i při vyčíslováni výše úhrad za poskytování
informací Podle zakona r:. nÍ/tqós'Ši.,
o životnímprosťedí,
s výjimkou čl. VII t^$oto sazebníku,
lt*i, ,",příp;il;s^řytovaní informací podle
--'
zékonaě.I23/l998 Sb., nepoužťe_
s

dJ;

2'

";;;r.í;;ňá..

3,

Součástí tohoto, sazebníku nejsou
,p.áyrri qoplatky dle zákona
o správních poplatcích ve zněnipoáe;Si.il
predpizu-

č.634/2004 Sb.,

4'

Žadatel mŮŽe Úhradu
Provést buď osobně na obecním uřadu újezd,u přelouče
nebo bezhotovostně
pr.uoá.rn na účetobce vederrý u
Komerční banlry, a.

P*:yť."

s''

ČÍsloÚčfu: 1512261t 01ďÍ, ro
informace bude žadateli inťormace

p.oturut.ňá;"i)á? ;uu#6"i;ilíffi*,,

posi|nuta.

5,

Tento sazebník je účinnýod31.7:.2017?
prozbytek účetníhoobdobí roku
ooiáe-ri
následujících účetních
období kpodstatné změně poominetq
"9.t "p.nť.ru
li"rcryŇ
rř;;;n}
nanaoy,
rritruaoy'
podle lčerj
poole
kterých
byly stanoveny sazby úhrad-, uuo.
nový sazebník
"!áan
6' Tento sazebník schválilo_zasfupitelstvo obce Ul-ezd přelouče
2017 aúČetníobdobí oa"rcou3iói

zasfupitelstva

ze

dne 3l . 7 . 20t7, usnesením ě.
712017 .

u

na

zasedání

