Obec Velká Hleďsebe
Ceník za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Úhrada nákladů v souvislosti s poskytováním informací je požadována v těchto případech:
 Žádost je vyřízena kladně poskytnutím informace dle zákona 106/199 Sb.
 Informace je poskytnuta podle zákona 106/1999 Sb. pouze částečně, a to
z důvodu omezení práva na informace uvedených v §7 a násl. zákona
106/1999; do skutečné výše nákladů se nezapočítávají ty náklady, které
vzniknou po neposkytnutí informace a současně souvisejí s odvolacím řízením.

Ceník za poskytování informací
1) Kopírování černobílé
Formát A4 jednostranně
Formát A4 oboustranně
Formát A3 jednostranně
Formát A3 oboustranně

2,00 Kč
4,00 Kč
3,00 Kč
6,00 Kč

2) Černobílý tisk na tiskárnách PC
Formát A4 jednostranně
Formát A4 oboustranně
Formát A3 jednostranně
Formát A3 oboustranně

2,00 Kč
4,00 Kč
3,00 Kč
6,00 Kč

Úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 3násobek ceny za černobílé kopírování a tisk.
Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení
kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Obec Velká Hleďsebe
za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
3) Skenování
Formát A4 jednostranně
Formát A3 jednostranně

1,00 Kč
2,00 Kč

4) Opatření technických nosičů dat
1 ks CR-R (bez obalu)
1 ks DVD-R (bez obalu)

7,00 Kč
7,00 Kč

5) Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:
Listovní zásilky na dobírku/doporučeně
Balíkové zásilky na dobírku/doporučeně
Jiné

Podle platných tarifů České pošty, s.p.

6) Ostatní přímé náklady
Dle doložených dokladů od poskytovatele služby (např. telekomunikační poplatky, náklady za
materiál…).
7) Náklady na vyhledávání informací
Náklady na vyhledávání informací se neúčtují, pokud je doba vyhledávání kratší než 30
minut.
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání, za každou
další započatou půlhodinu práce

90,00 Kč

Upozornění
Výše uvedený ceník úhrad nezahrnuje správní poplatky, které jsou účtovány dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Pokud náklady nedosáhnou částky
30,00 Kč, žadateli se neúčtují.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude
úhrada požadována.
Úhradu za poskytované služby lze provést:
 V hotovosti na pokladně Obecního úřadu Velká Hleďsebe
 Bankovním převodem na účet č.: 71859613/0300 (ČSOB).
Platnost ceníku od 01. 01. 2020.
Ceník byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 4F2/8/XII/2019 dne 16. 12. 2019.
Tímto se ruší sazebník úhrad z roku 2008.

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová
starostka obce

