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Na základě .s ]02 odst, 3 zákola č. 128/2000 sb,. o obcích (obecní
zřizeni), ve znění pozdějšíclr předpisir, _S 5 odst, 1a § 17 zák. č,
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Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/l999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

I.
Předmět úpravy

obec Blizkov stanovi v souladu s § 5 odst. 1 písm, f) zák. ě. ],0611999 Sb,, o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a
s nařízením vlady č. 11312006 Sb., o zásadách stanovení úfuad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zíkona o svobodném přístupu k informacim, a na základě § 102
odst. 3 ziákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecní zřizení), ve zněni pozdějších předpisů, tento
sazebník úhrad za poskytování infomaci (dálejen ,,sazebnik..),

II.
Způ§ob §tanovení r"ýše úhrady

výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených Z přimých nákladů na
a) poúzení kopii,
b) opatření technických nosičů dat,
c) odeslání informací žadateli,
d) mimoiádně rozsáhlé r,yhledrini informací.

III.
Náklady na pořízení kopií

(1) Za poříZení čemobílé kopie:
formát A3 (jednostr./oboustr) 3,- Kč/4,- Kč
formát A4 úedno§tr./oboustr) 2,_ Kč/3.- Kč
fomát A5 (jednostr./oboustl) 1,- Kč/2,- Kč

(2) Za pořízení barevné kopie:
formát A3 (iednostl/oboustr) 20.- Kč/40.- Kč
fomát A4 (iednostr./oboustr) 15,- Kč/30,- Kč
formát A5 (iednostr./oboustť) 10,- Kč/l5,- Kč

(3) Za tisk na tiskímáah PC - 1 stránka .{4 čemobíle 2,- Kč
- 1 stránka A4 barevně 15.- Kč

4, V připadě informaci obsažených v publikacich a tiskovinách \,ydávaných městem §e

ťše úfuady stanoví ve v.ýši ceny za přislušný \.ýtisk, poskytujeJi se informace
formou prodeje tohoto výtisku.
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lV.
Náklady na opatření technických nosičů dat

1. 1 ks CD 10,_ Kč
2. 1 ks DVD I2,- Kě
3. Jiný tecbnický nosič dat - podle pořizovací ceny
4. Pokud žadatel poskytne vlastni technický nosič dat, na kteď bude možné požadované

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Nák|ady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na balné: 50,- Kč
2. Náklady na poštovní služby: dle platných sazeb plovozovatele poštovních služeb
3. V případě osobniho odběru požadovaných informací nebude úhrada nrákladů na

ode§láni infomací žadateli uplatňor ána.

vI.
Náklady na mimořádně rozsáhlé ryhledání iníořmací

V připadě mimořádně rozsáhlého r,yhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou ceiou
hodinu v) hledáváni jednim pracovnikem re ,,,ýši 120.- Kč, V připade mim;iádné rozsáhlého
lryhledriní informací více pracovniky bude úhlada dána součtem částek piipadajících na každého
pracovnika.

vII.
c)§tatni ustanovení

Při úhmdě nákladů 7a poskytováli inlbrmaci bude postupováno dle ust. § 17 Zák. č.
106/ l999 Sb.. o svobt)dnófu přistupu k inl'ormacím. vc zněrri pozděiších přcdpistL,
Jest]iže oelko\,á výše úhrad,v nákladťl ncpřesáhne l00.- Kč. ncbude úhrada požado..,átra.
tlhradu nákladů 7a poskytnuti infonnace nlůže žadatei provést v hotovosli Da pokladně
obcctiho úřadu. složenkou ncbo bezhok)\,ostně na účet obce.
Tento sazebnik se stanoví na účctni období r.oku 2021,
Sazebnik byl schválcn ZaslupitcLstvem oboe Blizkov dne 18- ]2. 2020,

1,

2.
3.

4.
5.

láč stanislav
starosta obce
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