Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

Příloha č. 1 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydaná dne 31. 10. 2016
městem Kravaře
SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad
za poskytování informací:
Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace
a zasláním informace žadateli zahrnují:
1. Náklady na pořízení kopií:
Za pořízení jednostranné kopie A4 - 2 Kč
Za pořízení oboustranné kopie A4 - 3 Kč
Za pořízení jednostranné kopie A3 - 3 Kč
Za pořízení oboustranné kopie A3 - 4 Kč
2. Náklady na opatření technických nosičů dat:
Za 1 ks CD ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 10 Kč.
3. Náklady na odeslání informace žadateli:
Náklady na poštovní služby uplatňované podle ceníku provozovatele poštovních služeb.
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li
doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu ve výši 150 Kč za každou ukončenou hodinu.
Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
Podle tohoto sazebníku se postupuje ode dne následujícího po dni aktualizace, tj. od 01. 11. 2016.
Potvrzuje se platnost pro rok 2021.
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00

