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zákonné ustanovení:

Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obccní
ziíz,ení). ve znění pozclějšíchpřcdpisťr, § 5 otlst. 1 a § 17 zák. č,
106/l999 Sb., o svoboclném přístrrpu k inlbrmaoím. ve znění
pozdějších předpisťl a rra základě rrařízení r,lády č, l7312006 Sb.. o
zásadách stanovení ťrhrad a licenčníclrodměn za poskytování
inlormací dle zákona o svobodlrém přístupu k intbrrrracírlr

Na základě § 102 odst, 3 zákona č. l28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízcní),ve znění pozdějšich
předpisů. vydává zastupite]str.o obcc Blízkov tuto vnitřní směrnici Č. ll2019z

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

Předmět úpravy
Obec Blízkov stanoví v souladu s § 5 odst, 1 písm. í) zák. č, 10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a
s nařizením vlády č, 17312006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na záů<ladé § 102
odst. 3 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšich pŤedpisů, tento
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen ,,sazebnik").

il.

Způsob stanovení výše úhrady
Výše úhrady se stanovi jako součet dílčíchčástek odvozených z přímých nrákladů na
a) pořízení kopií,
b) opatření technických nosičůdat,
c) odesláni informací žadaíeli,
d) mimořádně rozsahlé vyhledaní informací.

ilI.

Náklady na pořízení kopií
(1) Za poíizeni čemobílékopie:

formát
formát
formát
(2) Za poíízeníbarevné kopie:
formát
formát
formát
(3) Za tisk na tiskámách

PC -

.A3
'A.4

.A5

(ednostr./oboustr) 3,- Kč/4,- Kč
(ednostr./oboustr) 2,- Kčl3,- Kč
(ednostr./oboustr) I,- Kčl2,- Kě

'A3 (ednostr./oboustr) 20,- Kč/40,- Kč
A4 (ednostr./oboustr) 15,- Kč/30,- Kč
'A5 (ednostr./oboustr) 10,- Kč/15,- Kč

1 stránka

- 1 stránka

4.

černobíle2,-Kě
.A4 barevně
15,- Kč
A4

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem
výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušnývýtisk, poskl,tujeJi se informace

se

formou prodeje tohoto výtisku.

Číslostrany:

2l3

Iv.

Náklady na opatření technických nosičůdat

1.
2.
3.
4.

ks CD
10,- Kč
1 ks DVD
12,- Kč
Jiný technický nosiě dat - podle pořizovací ceny
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možnépožadované
informace zaznamenal, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
1

V.
Náklady na odesláni informací žadateli

l.
2.
3.

Naklady na balné: 50.- Kč
Náklady na poštovníslužby: dle platných sazeb provozovatele poštovníchslužeb
V případě osobniho odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na
odeslání informací žadateli uplatňována.

VI.
Nák|ady na mimořádnč rozsáh|é vyhlcdání inlbrmací

V přípaclčrr-rirrrořádrrě

rozstilrlél-ro vylrloclání in1clrrtraoí sc stanoví sazba úIrrady za kažclou celou
hodirru vyhledávání .jcclnín-r pracovníkem ve výši l20.- Kč. V případě mirrrořáclr-rě rozsáhlélio
vyhledání iníbrrrrací r,ice pracovníky budc ťrlrrada dátla součtcm čá*ek připadajících na každóho
pracovníka.

VII.
ostatní ustanovení

1, Při

2.
3,

4.
5.

ťlhradě nákladů za poskytování inlbrmací bude ptlstupováno dle ust. § l7 zák, č.
l06/1 999 Sb., o svobodném plYístupu k infornracínl, ve znění pozdějšíchpředpisťr.
Jestliže celkol,á výše úhrady nákladů nepi,esálnc 100,- Kč, nebude úhrada požad,ována.
IJhradu nákladů za poskytnutí infornracc rnůžežadatel provést v hotovosti na poklaclnč
obecního ťrřadlt. složelkou nebo bezhotovostně na ťLčctobcc.
Tento sazcbník sc stanoví na ťLčetriíobdobí roku 20l9.

Sazcbník byl schválerr usnesenít,t,t zastr_rpitelstva obce Blízkov č. 58/2018 ,ze dnc 22. 12.
20l l].

tsradáč stanislav
starosta obcc

číslostrany:

3l3

