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Na zikladě § 102 odst. 3 zákona č. t28/2000 Sb., o obcích (obeóni
zřízen ,ve zněni pozdějších předpisů. § 5 odst, l a § 17 zák, č.
l06/l999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpi§ů a na základě nařizení vlády č. 17312006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčnich odměn za poskytování
inťormací dle zákona o svobodném přistupu k informacím

Na základě § l02 odsl, 3 zákona č. l28/2000 Sb..

Předpisů, vydává zastupitelstvo obce Blízkov tuto
o obcích (obecní zřízen), ve znění pozdějšich
Ynitřní §měrnici č. 1/2022l



Sazebník úhrad za poskytování infornrací dle zák. č. l06/1 999 Sb.,
o svobodnóm přistupu k informacím

L
Předmět úpřa}T

obec Blízkov stanovi v souladu s § 5 odst, l písm. fl zrik. č. 106/1999 Sb.. o svobodném
přístupu k informacím. v€ zněni pozdějšich piedpisů. ve spojení s § 17 tohoto zákona a
s nařízenim ylády č. 17312006 sb.. o zásadách staíoveni úhťad a licenčních odměn za
poskyování informací podle zákona o svobodDém přístupu k informacím. a na základě § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb,, o obcich (obecní ďízeni), ve zněni pozdějších předpisů. tento
sazebnjk úhrad za poskytování informací (dále ien ,.sazebník..),

II_

Způ§ob §tanovení r"ýše úhrady

výše úhrady se stanovíjako souěet dilčích částek odvoz€iých z přímých nákladů na
a) pořizeni kopií,
b) opatření technicbých nosičů dat.
c) odeslání informací žadateli.
d) mimořádně rozsáhlé \.yhledání inlb.maci.

Náklady na |I;řízetí kopii

(1) Za pořízení čemobílé kopie:
foImát A3 (i€dnostr./oboustr) 3,- Kč/4,- Kč
formát A4 (iedno§tr./oboustr) 2,- Kč/3,- Kč
tbrmát ,45 (iedno$r./oboustr) l,- Kč/2,- Kč

(2) za pořizeni baíevné kopie:
formát A3 0ednostr./oboustr) 20,- Kč/40,_ Kč
formát A4 0ednostr./oboustr) l5,- Kč/30,- Kč
formát A5 úednoslr,/oboustr) l0,- Kč/l5,- Kč

(3) Za tisk na tiskfunách Pc - 1 stránka A4 čemobíle 2,- Kč
- l stránka A4 barevně l5,- Kč

4. v případě informací obsžených v publikacích a tiskovinách .vTdávaných městem s9
výše úhrady stanoví ve v,ýši ceny Za přislušný \"ýtisk, posk}tuieJi se infomac€
formou prodeje tohoto \"ýtisku.

číslo strany: 2/3



Iv.
Náklady na opatření t€chnických nosičů dat

10,- Kč
l2,- Kč

l ks cD
l ks DVD
Jiný technický nosič dat - pod|e pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne v]astní technicry nosič dat, na kteřý bude možné požadované
inlormaoe zaznamenat. nebude úhíada tohoto nákladu uplatňována,

v,
Nák|ady na odeslání informaci žadateli

Nriklady na balné: 50,- Kě
Náklady na poštovni služby: d|e platných saz€b provozovatele poštovních služeb
V případě osobního odbfuu požadovaných informací nebude úhrada hákladů na
odeslání informací žadateli uplatňována.

vL
Náklady na mimořádně roz§áhlé r,yhledání i[formací

_ V případě miínořádně rozsáhlého q,hledriní informaci se stanovisazba úhrady za každou celou
hodinu Whledávání jedním pracovnikem ve výši l20,- Kč. v případě mim;řádně rozsáhlého
iThledání informací více pťacovniky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého
pÉcovníka.
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vI
o§tatní ustanovcní

Při uhradě nákladů za poskytování informací btrde postupoviino dle ust, § 17 zák, č,
106/l999 sb..(J svobodném piistupu k informacim. \e zněni po7dejšich předpisů.
Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne l00,- Kč, nebude úhrada požadována.
Uhťadu nákladů za poskylnuti informace může žadatel provést v hotovosti na pokladně
obecního Úřadu, sloŽenkou nebo bezhotovosíně na ÚČet obce.
Tento sazebnik se stanoví na účetní období roku 2022,
sazebník byl schválen zasfupitelstvem obce B lizkoy dne 26. 11.2o2|.

OBEC BLÍZKOV
Blizkovč.79
594 42 M&ln Bradáč slanislav

stalosta obcc
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