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Zastupitelstvo obce Iilizkov
Na základč § l02 odst. 3 zákorra č. 12íl/2000 Sb,. o obcíoh (obecni
§ 5 odst. 1 a § ]7 zák, č.
10ó/l999 Sb,, o svoboclnétl přístttpu k inlbrnracíllr, ve ztlětrí
pozclčjšíchpředpisů a na záklaclč naiízení vlácly č. 173/200ó Sb.. o
zírsadách stanovel]í ťrlrrad ir ]iccnčr-ríclr odrt,tčn za poskyto\:átri
iníbrnracídle zákcrrra o svclboclnélrr piístullu k itllornlacínt
zi,ízení'1, ve znčnípozdč.jšíchpředpisú.

zákonné ustanovení:

Na základě § 102 odst. 3 zákona č, 12tl/2000 Sb.. o obcích (obecni zřízení). r,e ztlěni pozdě.iších
předpisů, vydár,á zastupitelstvo obce Blízkol, tuto vnitřní směrnici Č, 112020,:

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
I.

Předmět úpraw
obec Blízkov stanoví v souladu s § 5 odst. 1písm. fl zák. ó. 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
§ 17 tohoto z!ú<ona a
s nařízením vlády č. 17312006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčníchodměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacim, a na základě
§ 1 02
odst. 3 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znéni pozdějších předpisů, lento
sazebník úhrad za poskytováni informací (dále jen ,,sazebník'').

II.
Způsob stanovení výše úhrady
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčichčástek odvozených z přimých nákladů na
a) pořízení kopií,
b) opatření technických nosičůdat,
c) odeslaní informací žadate|i,
d) mimořádně rozsrilrlé l,yhledání informací.

ilI.

Náklady na pořízení kopií
(1) Za pořizení černobílékopie:

formát
formát
formát
(2\ Za poiizení barevné kopie:
formát
formát
formát
(3) Za tisk na tiskámách

4.

(ednostr./oboustr) 3,- Kč/4,- Kč
A4 (ednostr./oboustr) 2,- Kč/3,- Kč
A5 ( ednostr./oboustr) 1,- Kč/2,- Kč
.A3

'43 (ednostr./oboustr) 20,- Kč/40,- Kč
'A4 (ednostr./oboustr) l 5,- Kč/30,- Kč
.A5 (ednostr./oboustr) 10,- Kč/l5,- Kč

PC - 1 stránka .A4 černobile 2,- Kč
- l stránka A.4 barevně
15,- Kč

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se
výše úhrady stanoví ve výši ceny za přislušný výtisk, poskytuje-li se informace
formou prodeje tohoto výtisku,

Čislo strany:

2l3

lV.

Náklady na opatření technický,ch nosičů<Iat

1.
2.
3.
4.

l ks
l ks

CD
DVt)

1().-

12.-

Kč
Kč

.Iiný tcclrnický nosič dirt - podlc pořizovací ccny
Pokud Žadatcl posk1,'trre vlastrlí technický nosič clat. na ktcr,ý bucle rložl-tépclžacloyarró
itlíblnrace zaznarr.rel]aL. tlcbude ťrhrada tohoto rrákladu uplattiol,ána.

v.

Náklady na odeslání informirci žadateli
Náklady na balné: 50.- Kč

1.

Náklad_v na poštovní sIužby: clle platných sazcb pttlvozovatele pošbvních služeb
V případě osobnílro odběru požadovaných ir.rformací nebude úlrrac]a náklaclťl na

2.
3.

odcslárrí in lbrmací žadateli uplatrlovár-ra.

VI.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V Připadě nrirrrořáclně r'ozsáhlého rl,hlcdání irr lbrmací sc stirno\,í sazba úhracly za kažclcltt celclu
hodinu vyhlcdávání .jcclninl placovníkcm ve výši 120.- Kč. V přípactě rnitnořťrdně lozsáhlóho
r'1"lrledárrí ir-rÍilrrlrací vice pt'acovníky bude ťrhracla dátra součtenr částek připaclajících na každóho

pracovníka.

VlI.

()statní ustanovení

Při úhradčnákladů za poskyfuvání irrí'ornrací bude postr-rpovltno

c.llc ust. § l7 zák, č.
106l1999 Sb.. cr svobodnóln přístupu k inlor.nrircínr, r,e ztiění pozdějších piedpisú.
2. .Icstliže celkor,á výše úhrady náklad ii ncpřesáhrrc 1 ()0.- Kč. ncbude úlT racla požircklvána.
3. ljhradr-r nákladťr za poskytnutí inlbrnlace mťržežadatcl pror,ést v hotovosti na po]<laclnč
obecnílro ťli,adu. složerlkou nebo bczlroLovclstně na účctobce.
'l'ento sazcbník se
4.
statroví na ťtčetníobdobí roku 2()20.
5. Sazcbník byl schvt'rlen Zastupitelstvelll obcc Blízkov ilne ó. 1 2. 20l 9.
1.
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