
Obec Labuty
Labuty č. 30, 696 48 p. Ježov

IC 00636801

SAZEBNIK UHRAD POPLATKU

Obec Labuty stanoví v souladu s § 5 odst, 1 písm. f.1 ztikona č, 106/1999 Sb., o svobodném
piístupu k infomacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády
ě. 1,13D006 Sb., o zásadách stanovení úfuad a licenčních odměn za posk}toviiní informací
podle ziákona o svobodném přístupu k infornacim, s § 10odst.3 a 4 zákona č. 12311998 Sb.
o prálu na bformace o živofoím prostředí, s článkem 12odst. 5 Obecného naiizení EU
o ochraně osobních ídajn č.20t6l679 artazťkladé § 102 odst. 3 zrikona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento

sazebník úhrad za poskytování informací
(dále jako,,sazebník"):

1.

Nákladv na rltištění. nořizení kopie nebo záznamu in{ormace íl ks):
Černobilá:

. jednostrarrný výtisk nebo kopie lbnnát A4 - 5.00 Kč

. obousl_ranný výtisk nebo kopie lbrmát Á'l - 6.00 Kč

. jednoslra rý \,ýlisk nebo kopie íbrrnát A3 - 6.00 Kč

. oboustranný výtisk ncbo kopic fonnát A3 - 7.00 Kč

Barerrrá:

. jednosrranrrý !ýlisk n€bo kopie íbnnál A4 - l8.00 Kč

. oboustranný \,ýtisk nebo kopie 1'orrrrát Á4 - ]0.00 Kč

Za posk,ltnutí kopie r, .jinénl tbnnátu nebo barvč budc účtována skutcčnj clnir
za poíízeni, kopie u konrerčniho posk!,tolatele služeb. kterou povinná osoba za porrzcní
kopie uhradí,

Nákladv na opatření technickí,ch nosiču dat (l ks):

. CD RoM. DvD RoM - 15.00 Kč

. jiný tcchnický nosič dat (dá]e,jcn ,.TND") - podle pořizolaci ceny

Pokud žadatel poskytne vlastni l'ND. na kteťý budc možnó požadolanó inlbnrrace
zaznamenal. nebude úhrada toholo nákladu uplatňována.



C. Náklndy na odesláni inlormrcí (| ks):

. Ba]né: |odle dru]ru použitého obalu dle pořizovací ceny

. poštolné] dLe platného ceniku poštovních služeb

v piipadě osobniho odběru požadovanýclr jnfom'aci nebrrde úhrada nákladů na odesláni

intbt rT rací uplatl'rovál a,

D. Úhrada na mimořádně rozsáhlé whl€dání infořmací:

. Za každou Započatou hodinu práce relirenta - 200.00 Kč (odt,ozeno z nákladtl
na pla|,, |řípadně mzd! a ostatní tljrlhní náklacly sPoiené s mimařádně
r ozs áhlým tyhl e dd n hn inlor nu c í )

E. Licenčni §mlourry povinný subjekt neuzaťel.

IL
Celková r.ýše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích čá§tek za pofizení {ýtiski
nebo kopií, za opaťení TND, za odeslráaí informací žadateli a za mimoiádně rozsáhlé
lryhledávriní informací, se zaokoulrlí ba celé Kč směrem dolů.

III.
Pokud cclkové náklady na poskyhuti inforrnace nepiesáhnou čáslku l00.- Kč. pak se úirrada

nákladú nevyžadujc,

Iv.
Celkovou výši irhrady nákladťr Za poskytt]utí informace lze Zaplatit hotově r, pokladně

obecního úřadu nebo pře\odnim piíkazem - na čislo účtu )61226'7110100 po přidělerrí

variabilniho symbolu,

v Labutech dne l4.4.2o2l obec Labuty o
Lebwy 30
Psč 696 48

Éo: 0063690l-+
Milan Hrkalik

starosta


