
  

       
        
           
   
  
        
      




 

  

      

      

  

      

      

(3) Pokud jsou požadované informace obsaženy v pu-
  
 




  

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žada-   
     

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žada- 
     

    použití jiného technického nosi 
  



Náklady na odeslání informací žadateli 

(1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní 
službu se hradí ve výši skute     
ceníku použitého provozovatele poštovních služeb. 

 



  

       

za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem na 
     
  
 ipadajících na každého pracovníka. 



 

    
nými subjekty požadováno pouze tehdy, p  
  
na poštovní služby. 

        než 
1 hodinu nelze považovat za mimo  
   n požadovat úhradu dle § 4 




       



 





  

 
     

 



     
     
    




