Obec Ujezd nade Mží
Ú;ezd nade Mží47, 33O 33 Město Touškov
čo: oosz3060
slzesNíx úHnno
NÁxlnoů spo.1eNÝcH s posKyTovÁNím lnpoRut*cí
ple áxoNn č. {0611999 sB.
Obec Ujezd nade Mž stanoví na ákladě § 17 ákona č. 106/1999 sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve aění pozdějšbh předpisů, v souladu s nařízením úády
č. fi3na06 Sb., o ásadách stanorcní úhrad a licenčníchodměn za poskytování
informací podle ákona o swbodném přbtupu kinforrnacír"n, a na ákladě § 102
odst. 3 ákaru č. 128naa0 Sb., o obcbh, rre anění pozdějšbh předpisŮ, tento sazebník
úhrad za poskytování informací (dále jen ,,sarebnk").

Clánek {
Náklady na poffzení kopií, tisku, skenování

1. Saáa za pořzení jedre čemobílékopie

a) jednostranně .........,.,-....2,00 Kč
b) oboustranně 3,00 Kč

Saóa ra poíbeaíjedné čemobilékopie

a)

b}

jednostranně .-.-....-........4,00 Kč
6,00 Kč
obousřanně

nebo tisku na tiskárně ve formátu A4

nebo tisku na tiskárně

rc

formátu A3

2. Sazba za, poř'usní jedné baretlné kopie nebo tisku na tiskárně ve fonnátu A4
a) jednostranně,......,...... 12,00 Kč
b} oboustranne,..............24,00 Kč

a pořízeníjedne barewÉkopie nebo tisku na tiskártĚ
a) jednostranně .,,........-.. 24,00 Kč
b) oborctranně 48,00 Kč
Saóa

3.

ve formátu A3

Saáa za pořízení kopie skenováním:
a} jednostranná ......,...,., ..,,2,0a Kó

b) oboustranná

4,00 Kč

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtovánaskutečná
cena za pořízení kopie u komerčníhoposkytovatele kopírovacbh služeb, kterou obec
za pořuení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit,
V případě inforrnací obsabných v publikacbh či tiskovinách vydávanYch obcí se tl,§e
úhrady starroví \€ q§i ceny za přblušný tisk, pos$qie-li se informace formou prodeje
toto tisku.

Clánek 2
Náklady na opatření technických nosičůdat a na odeslání informací

cD....,.......
DVD.....,-...

..,..,10,00

Kč

.,...20,00 Kč

Jiný technický nosič,.,,,.dle poňzovací ceny

Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady

na

poštornrísltržby budou vyčbleny podle aktuálního Cenku České

pošty, s.p. platného v době podání ádosti,

čÉnekg

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
V případě mimořádně roxáhlého ryhledávání informací se stanoví saáa úhrady
a každou celou hodinu vyftbdávaní jedním pracornrkem \B \r,.íši3CI0,00 Kč.

VmiknouJi pň mimořádrĚ roaáhém qrhledávaní informací ji,E osobní náklady,
budou tyto účtoványna ákladě individualní kalkulace.

čÉneX+

závěrečné ustanovení
Celková výše úhrady }e dána sotĚtem jednotlivých nákladů spojenlých s poskytnutím
poádornaných informací. Jestliže celková v}še úhrady nakladů na poslrytnutí
informace jednomu žadateli na ákladě jeho ádosti rrepřesáhne éstku 1B0,00 Kč,
poskytuje se informace be4latně.

Úhradu nákladů prornede bdatel v hotovosti v pokladně obce Újezd nade Mží
v úředn'ah hodiruách nebo beáotowstrĚ na bankovní lčet obce č. 3:3222371nlaa
vedený u Kornerčníbanky, a.s. Pfi platbě se rrfty mr,rsí uvést mriabitní symbol č. 106.
Jinak nelze platbu identifikovat.

Součástítohoto sarebnku úhrad rrejsou spráwrí poplatky stanorrené ákorem
č.634l20a4 Sb,, o spráwt'ch poplatc'ch, w znění podějších předpisů.
Terrto sazebnik by{ schvabn starostkou obce Újezd rrade Mžídrre 15. 12. 2:017
a nabiývá tímto dnem účinrpsti.
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