MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDYNĚ NAD OHŘÍ
PSČ - 411 18, Mírové náměstí 65

Sazebník úhrad za poskytování informací
Město Budyně nad Ohří na základě usn. 290/2021/RM ze dne 29.11.2021
stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s
nařízením 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 jako
„sazebník“):
1. Náklady na pořízení kopií:
kopie a tisk jednostranného formátu A4..................... 1,60 Kč
kopie a tisk oboustranného formátu A4...................... 2,80 Kč
kopie a tisk jedné strany formátu A3.......................... 3,00 Kč
kopie a tisk oboustranného formátu A3...................... 5,40 Kč
skenování jedné strany formátu A3, A4.................... 0,90 Kč
V případě použití jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů
na pořízení kopií.
2. Náklady na pořízení technických nosičů dat:
CD/DVD…………………………………………………...8,00 Kč
Blue-Ray 50 GB ………………………………………. 167,00 Kč
Flash disk 8 GB ………………………………………. 211,00 Kč
V případě použití jiného technického nosiče dat se úhrada stanoví ve výši
skutečných nákladů na pořízení technických nosičů dat.
3. Náklady na odeslání informací žadateli:
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p.
platného v den odeslání informace žadateli.
Náklady na balné nebudou účtovány a uplatňovány.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na
odeslání informací žadateli uplatňována.

4. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací není považováno vyhledání
nepřesahující 30 minut práce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání
informací je požadována úhrada nákladů ve výši 160,00 Kč za každou další
započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně rozsáhlým
vyhledáním informace.
5. Náklady neuvedené:
V případě poskytnutí informace v jiných formátech a jazycích, a tedy nutného
vynaložení jiných nákladů (například i druhu a formátu papíru, způsobu balného
apod.), se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů.
6. Ostatní
Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na
celé číslo směrem dolů. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 20,- Kč
v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů nebude požadována.
Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu
v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města 1003696319/0800

V Budyni nad Ohří 30. listopadu 2021
Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.
Starosta v.r.

