Informace poskytované dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – poskytuje MěÚ Bochov
Přehled nákladů vyhledání požadované informace, pořízení kopií, opatření technických nosičů dat,
zpracování a odeslání informací, případně úhrada za práci odborného pracovníka úřadu k
vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Cena za poskytnuté informace – Sazebník úhrad nákladů:
- informace jednoduchá (telefonická) – zdarma
- informace složitá – zpoplatněna (bude vyžadována písemná žádost)
Za poskytnutí složité informace bude na žadateli žádána náhrada ve výši nákladů spojených
s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informace žadateli. Výše náhrady bude vždy se žadatelem o informace projednána.
a) Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a
zasláním informace žadateli zahrnují:












3,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 ČB
6,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4 ČB
6,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3 ČB
12,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3 ČB
6,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 barevně
12,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4 barevně
12,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3 barevně
24,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3 barevně
15,00 Kč za 1 kus nenahrané diskety 3,5“
15,00 Kč za 1 kus nenahraného CD-R
náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb

b) Náklady na práci odborného pracovníka spojenou s vyhledáním požadované
informace
Pokud se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat, zaplatí žadatel náklady ve výši 220,00 Kč za
každou započatou hodinu práce odborného pracovníka
Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o polovinu tj. na 110,00 Kč.
Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů na pokladně MěÚ
Bochov. Uvažované náklady musí být vždy předem projednána s žadatelem o informace.
Omezení práva na informace
Neposkytují se informace:
 o utajovaných skutečnostech (písemnost tak musí být označena),
 o osobnosti a soukromí fyzické osoby,
 o obchodním tajemství,
 o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem,
 vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného
subjektu, pokud zákon nestanoví jinak,
 pokud byly předány osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila,
že s poskytnutím informace souhlasí,




které jsou zveřejněny podle zvláštního zákona,
pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví.

Všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované
informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon.

