Sazebník
Sazba
Položka
1. Kopírování
provádí odbor výstavby a životního prostředí při Městském
úřadu v Nechanicích.
1 stránka A4
1 stránka A3
2. náhrady za odeslání
provádí odbor administrativně – správní při Městském úřadu v
Nechanicích.
A. v rámci ČR
Zásilka obyčejná

Zásilka doporučená

Zásilka s doručenkou

Zásilka s doručenkou do vlastních rukou

B. v rámci Evropy a dalších světadílů budou účtovány
individuelně dle platného sazebníku.
K uvedeným sazbám ve všech případech se připočítává úhrada
za obálku /dopisnici/ dle typu Kč
Dojde-li v průběhu období ke změnám cen poštovného , bude
uvedený sazebník v návaznosti na to dodatkem upraven.
3. Telekomunikační poplatky
Vyvolá-li poskytování informace nutnost použít k jejímu
zajištění či obstarání telekomunikační prostředky / telefon, fax,
Internet, E-mail,/ bude náhrada nákladů účtována podle platných
tarifů.
4. Nahlížení do spisů
Bude-li žadatelem požadováno pouhé nahlížení do spisů, bude
toto s výjimkou dále uvedených specifických případů

jednostranně Kč 2,oboustranně Kč 4,jednostranně Kč 3,oboustranně Kč 6,-

do 50g 9,50,-Kč / do 100g
13,30 Kč/ 500g 17,10 Kč/
do 1kg 22,80Kč/ do 2 kg
36,10 Kč
do 50g 24,70Kč / do 100g
32,30Kč / do 500g
35,20Kč/ do 1kg 40,90 Kč/
do 2 kg 46,60 Kč
do 50g 30,40 Kč / do 100g
38,- Kč/ do 500g /40,90
Kč/ do 1 kg 46,60 Kč / do
2kg 52,30 Kč
do 50g 36,10 Kč / do 100g
43,70 Kč/ do 500g 46,60
Kč / do 1kg 52,30 Kč/
do
2 kg 58,- Kč

0,50Kč, 2,50Kč, 4,-Kč

poskytováno bezplatně.
5. Úsek archivnictví
Zpoplatňuje se dle zásad poskytování reprografických a jiných
služeb a úkonů Státního archivu ČR č. j. AS/1-2025/97 z 11. 6.
1997.
6. Použití výpočetní techniky
Tisk z počítače na laserové tiskárně – tisk formát A4
jednostranný Kč 5,7. Úhrady
budou vybírány přímo odborem administrativně – správním,
určenou osobou oproti vydání příjmového pokladního dokladu.
Vzniklé příjmy budou evidovány pomocí příjmové pokladní
knihy. Výpočet náklady provádí určený zaměstnanec, který úkon
provádí.
8. Použití služebního vozidla
za účelem zjištění informace u jiného subjektu, budou účtovány
v souladu s platnou právní úpravou zákona č. 119/1992 Sb. o
cestovních náhradách v platném znění.
9. Informace
bude podána pouze na základě potvrzení o provedené úhradě.
Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s
příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu
osobnosti a osobních údajů.
Účinnost tohoto sazebníku na stanovení poplatku k uplatňování zákona je stanovena od
1.2.2005.

