SAZEBNÍK úhrad nákladů za poskytování informací
obecním úřadem Nevřeň na základě žádostí o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“InfZ”)

Informace jsou poskytovány v souladu se zák. č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu
k informacím, § 17 za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:

čl. 1
Úhrada nákladů za vyhledávání informací
Náklady na vyhledání informace
50,- Kč za každou započatou půlhodinu
Náklady na vyhledání informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
300,- Kč za každou započatou půlhodinu
Cena se rozumí vč. DPH.

čl. 2
Úhrada nákladů na pořízení kopií či výtisků
Pořízení jednostranné kopie nebo výtisku formátu A4 za 1 list
2,- Kč
Pořízení oboustranné kopie nebo výtisku formátu A4 za 1 list
3,- Kč
Cena se rozumí vč. DPH.
Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo
tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
čl. 3
Úhrada nákladů na opatření technických nosičů
Za 1 ks CD
8,- Kč
Za 1 ks DVD
10,- Kč
Za jiný technický nosič dat podle pořizovací ceny
Cena se rozumí vč. DPH.
Kopírování a úkony na vlastních technických nosičích žadatele nejsou přípustné.
čl. 4
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli
Úhrada nákladů na odeslání informace žadateli činí:
a) paušální částka balného .............................10 Kč/zásilka
b) náklady na poštovní služby ....................... dle aktuálního sazebníku úhrad provozovatele
poštovních služeb
c) v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání
informací žadateli uplatňována
Cena se rozumí vč. DPH.

čl. 5
Způsob úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací
1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.
2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta obce od úhrady nákladů zcela
nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Tento požadavek musí být
odůvodněn a obsažen již v žádosti o poskytnutí informace.
3. Informace o výši úhrady za poskytování informací bude žadateli oznámena před
poskytnutím informací. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a
jakým způsobem byla výše úhrady stanovena (§ 17 odst. 3 InfZ).
4. Poskytnutí požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady. Pokud žadatel o
poskytnutí informace do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu
nezaplatí, bude žádost o poskytnutí informací odložena.
5. Úhradu je možno učinit v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu
Nevřeň vždy ve středu 18.00 - 20.00 hod nebo bankovním převodem na účet obce
Nevřeň 32422-371/0100. Požadované informace budou poskytnuty po úhradě
nákladů.
čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Tento sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Nevřeň
Usnesením č. 3/13/JZ32 ze dne 16.4.2013.
2. Tento sazebník je účinný ode dne vyvěšení na úřední desce.
3. Tento sazebník bude aplikován na úhradu nákladů za poskytnutí informací u
žádostí podaných po dni, ve kterém tento sazebník vstoupil v účinnost.

………………………………………..
Ing. Štěpánka Bejčková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Datum sejmutí z úřední desky:
Datum sejmutí z elektronické úřední desky:

…………………………………….
Jana Melicharová
místostarostka

