Sazebník úhrad za poskytování informací
obcí Přestavlky u Čerčan
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ),
a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle
InfZ, se obecní zastupitelstvo obce Přestavlky u Čerčan na svém zasedání dne 26. ledna 2015 usneslo na vydání
Sazebníku úhrad za poskytování informací obcí Přestavlky u Čerčan, kterým stanovilo výši úhrad za poskytování
informací podle InfZ.

1. Náklady na pořízení kopií
a) (černobílé kopírování nebo tisk na tiskárnách PC)
 Za pořízení jednostranné kopie formátu A4
 Za pořízení oboustranné kopie formátu A4

2,- Kč
3,- Kč

b) (barevný tisk na tiskárnách PC)
 Za pořízení jednostranné kopie formátu A4
 Za pořízení oboustranné kopie formátu A4

15,-Kč
25,- Kč

2.

Náklady na opatření technických nosičů dat
 Náklady na pořízení CD a DVD se stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného
technického nosiče.

3.

Náklady na odeslání informace žadateli
 Náklady na použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
nákladů.

4.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
(Úhrada se vztahuje jen k vyhledávání informací, nikoli k jiným postupům při vyřizování žádosti.)




5.

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
informace, činí náklady za každou, i započatou, hodinu mimořádně rozsáhlého
vyhledávání informace: 180,- Kč.
Hodinová sazba je stanovena podle celkových platových nákladů včetně povinných
odvodů zaměstnavatele.

Způsob úhrady nákladů
 Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informaci.
 Úhradu lze provést osobně v úředních hodinách v budově obecního úřadu.
 Úhradu lze provést bankovním převodem na účet obce Přestavlky u Čerčan
číslo účtu: 8224121/0100 (do poznámky uvést „InfZ“ + jméno a příjmení)
 Poskytovatel informace je povinen žadateli oznámit, že za poskytnutí informace
požaduje úhradu.
 Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí,
poskytovatel informace žádost v souladu s § 17 odst. (5) InfZ odloží.

6.

Účinnost
Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.
(od 27. ledna 2015)

