Město Bystřice nad Pernštejnem
Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Rada města Bystřice nad Pernštejnem stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
usnesením č. 6/7/2013 ze dne 21. 5. 2013 sazby, na jejichž základě se určují
náklady za poskytování informací, takto:
1. Náklady na pořízení kopií
 za pořízení jednostranné kopie formátu ČB
 za pořízení oboustranné kopie formátu ČB
 za pořízení jednostranné kopie formátu barevně
 za pořízení oboustranné kopie formátu barevně

A4 – 3,- Kč;
A4 – 4,- Kč;
A4 – 15,- Kč;
A4 – 25,- 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;
 pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané
městem Bystřice nad Pernštejnem hradí se náklady ve výši ceny příslušného
výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.
2. Náklady na opatření technických nosičů dat
 za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 20 Kč;
 za 1 ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel - 50 Kč;
 v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši
pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
3. Náklady na odeslání informace žadateli
 náklady na balné - 50,-Kč;
 náklady za poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů uhrazených
městem Bystřice nad Pernštejnem provozovateli poštovních služeb dle jeho
ceníku.
4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
 do 30 minut 70,- Kč
 do 60 minut 120,- Kč
 za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací v rozsahu 2 hodiny práce a více
sazba za 1 celou hodinu 200,- Kč
 v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude
úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka
V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.5.2013
Ing. Karel Pačiska
starosta města

