OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp. 20, PSČ 252 64, tel./fax 220 930 556, e-mail obec@lichoceves.cz
V Lichocevsi dne 29. března 2012
Agenda:
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Naše čj.:
OD78/12
S AZ E B N Í K Ú H R AD Z A P O S K Y T O V ÁN Í I N F O R M AC Í
Obec Lichoceves stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném zněni, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006
Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):
1. Věcné náklady na pořízení kopií:
- za tisk a pořízení jedné černobílé kopie formátu A4 jednostranné:
2 Kč
- za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4 oboustranné:
3 Kč
- za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě 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;
- v případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve
výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat:
- 1 kus CD:
7 Kč
- 1 kus DVD:
10 Kč
- 1 kus diskety 3,5”:
6 Kč
- jiný technický nosič dat:
dle pořizovací ceny
- pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
3. Náklady na odeslání informací žadateli:
- náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s. p., náklady na balné účtovány
nebudou;
- v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli
uplatňována.
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
- v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání, zpracování nebo převodu informací z tištěného do
digitálního formátu se stanoví sazba úhrady za každou započatou hodinu práce jednoho pracovníka ve výši
150,- Kč, v případě práce více pracovníků bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého
pracovníka;
- vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání a zpracování informací jiné osobní náklady (např. náklady
na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.
5. Ostatní ustanovení:
- celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací;
- žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na
bankovní učet obce Lichoceves č. 35524111/0100.
Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni schválení.

Jana Muchová v. r.
starostka obce

