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Poskytování  informací 
 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Příjem žádostí a podání 
 

 Žádost o informace se přijímá na městském úřadě a to v úředních hodinách buď ústně nebo 

písemně. Podání v písemné podobě (i elektronická pošta, fax) musí splňovat náležitosti uvedené ve 

vzorové žádosti (viz příloha).  
 

 Pokud je žádost podána ústně, zástupce městského úřadu, který žádost přijal, ji také ústně 

vyřídí a není proveden žádný písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace 

poskytnuta, je třeba podat žádost písemně. 
 

 Poskytování informací je zpoplatněno dle platného ceníku (viz příloha). 
 

Lhůty pro vyřízení žádosti 
 

 Požadované informace budou poskytnuty do 15 dní (s možností prodloužení na 25 dní) od 

přijetí podání nebo dodatečného upřesnění této žádosti. O prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení 

bude žadatel informován vždy před uplynutím základní lhůty pro poskytnutí informace a to ústně nebo 

telefonicky. 
      

 V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti městského úřadu nebo městu 

Krásné Údolí jako právnické osoby, je žádost odložena a tato skutečnost se žadateli do 3 dnů od 

odložení sděluje.  
 

 Pokud je žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, bude žadatel vyzván (lhůta - 

7 dnů) od podání žádosti k jejímu upřesnění. Neupřesní-li žadatel svou žádost do 30 dnů, rozhodne 

městský úřad o odmítnutí žádosti. 
 

 Jestliže městský úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, 

lze podat odvolání do15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 
 

Příjem a vyřízení odvolání 
 

 Odvolání se podává písemně na adresu městského úřadu. O odvolání ve věcech týkajících se 

samostatné působnosti města rozhoduje zastupitelstvo města, v přenesené působnosti rozhoduje 

příslušný nadřízený orgán. 
 

 O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace je přezkoumatelné soudem. 
 

Veškeré další náležitosti plně podléhají nařízení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

          Ing. Martin Frank

                     starosta města 
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