OBEC SUPÍKOVICE
ZASTUPITELSTVO OBCE SUPÍKOVICE
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o
právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Supíkovice stanoví, v souladu s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů sazby, na jejichž základě se určují náklady za
poskytování informací, takto:

1. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ
A. Černobílá kopie
 za pořízení jednostranné kopie formátu A4 -2,00 Kč;
 za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 4,00 Kč;
 výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;
B. Barevná kopie (pokrytí barvou více než 10%):
 za pořízení jednostranné kopie formátu A4 -5,00 Kč;
 za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 10,00 Kč;
 výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

2. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ POČÍTAČOVÉHO TISKU
A. Černobílý tisk
 za pořízení jednostranné kopie formátu A4 -2,00 Kč;
 za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 4,00 Kč;
 výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;
B. Barevný tisk (pokrytí barvou více než 10%):
 za pořízení jednostranné kopie formátu A4 -5,00 Kč;
 za pořízení oboustranné kopie formátu A4 – 10,00 Kč;
 výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu
A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4;

3. NÁKLADY NA OPATŘENÍ ELEKTRONICKÝCH KOPIÍ (SKENOVÁNÍ)
 za pořízení jednostranné kopie jakéhokoliv formátu – 1,00 Kč
 za pořízení oboustranné kopie jakéhokoliv formátu – 2,00 Kč

4. NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT
 v případě použití technického nosiče dat (disketa, CD, DVD a jiné) se náklady stanoví ve výši
pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

5. NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACE ŽADATELI
 náklady na balné se nepožadují;
 náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených obcí Supíkovice
provozovateli poštovních služeb dle jeho ceníku.

6. NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
 mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož
souhrnná délka přesáhne 1 hodinu;
 úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 270,- Kč/hodinu, přičemž do
zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání, přesahující první hodinu vyhledávání;
 pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině hradí se náklady ve výši
ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
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Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1.2.2021.
Schváleno ZO dne 28.1.2021 usnesením č. 1/2021.
.

V Supíkovicích dne 28.1.2021

______________________

______________________

Roman Bican
starosta obce

Ing. Radka Hečková
místostarostka obce

Pokyny k používání sazebníku úhrad
1) Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za
poskytnutí informace stanoví pracovník, pověřený poskytováním informací podle výše uvedeného sazebníku.
2) Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
3) Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Žadatel může úhradu provést v hotovosti
v pokladně obecního úřadu nebo po předchozí dohodě převodem na bankovní účet obce č. 5222841/0100.
4) Úhrada je příjmem obce Supíkovice.
5) Je-li informace poskytována ústně a nevyžaduje rozsáhlé vyhledávání, je poskytována zdarma.
6) Zveřejňování informací provádí povinný subjekt na své náklady.
7) Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což
jsou vybírány správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
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