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Pravidla pro zajištění přístupu k informacím 
 

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (dále jen zákon), 
v podmínkách města Velká Bystřice. Tato pravidla jsou vydána ke sjednocení postupu 
zaměstnanců města při jejich aplikaci.  
 
2. Zveřejňování informací  
 
Město Velká Bystřice jako  povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle 
§ 5 zákona tyto informace:  
 

2.1. postup úřadu při vyřizování žádostí o informace – příloha č. 1 

2.2. informace o městě jako právnické osobě – příloha č. 2 
2.3. Organizační struktura městského úřadu  -  příloha č. 3 
2.4. Možnost podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů města – 

příloha č. 4 
2.5. Přehled nejdůležitějších předpisů – příloha č. 5 
2.6. Sazebník úhrad za poskytování informací  - viz bod pravidel  
2.7. Výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok – viz bod 

pravidel  
2.8. Výhradní licence poskytnuté dle § 14a odst. 4 zákona  
2.9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 
2.10. Adresu elektronické podatelny 

 
3. Způsob zveřejnění informací : 
 
Město Velká Bystřice zveřejňuje informace těmito způsoby : 
 

3.1. na úřední desce  
3.2. ve velkobystřických novinách  
3.3. na podatelně městského úřadu  
3.4. na webových stránkách města : http://www.velkabystrice.cz 
3.5. na portálu veřejné správy 

 
4. Stanovení registrů 
 

3.1. Registr obyvatel 
3.2 Matriční knihy 
3.3 Evidence bytů  
3.4 Evidence hrobů 
3.5 Evidence plátců místních poplatků  
 

5. Stanovení doprovodných informaci  
Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale 
sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.  
 
 
 

6. Ochrana údajů 
Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Je 
však nutno dodržet podmínky poskytování informací na základě žádosti. 
 
6.1. Ochrana utajovaných informací  
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Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou 
informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, informace nebude poskytnuta. 
 
6.2. Ochrana osobních údajů  
Osobní údaje, které se nezveřejňují ani neposkytují, jsou ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., 
osobní a citlivé údaje fyzických osob vedené v informačních systémech , přičemž není 
podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané  v rámci 
správního řízení. 
  
6.3. Ochrana obchodního tajemství  
Pokud je požadována informace obchodním tajemstvím, pak nebude poskytnuta. Při 
poskytováni informace, týkající se veřejných prostředků, se nepovažuje  týkající se těchto 
prostředků za porušení obchodního tajemství.  
 
6.4. Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů  
Informace o majetkových poměrech osoby, která není ve smyslu zákona povinným 
subjektem, získané na základě zákona o daních, poplatcích, penzijní nebo zdravotní 
pojištění a nebo sociální zabezpečení se neposkytuje. Jde o údaje, které jsou daňovým 
zdravotně pojišťovacím a obdobným údajem vypovídajícím o majetkových poměrech 
soukromých osob. 
  
6.5. Nehotové informace 
Údaje se neposkytují, pokud jde o novou informaci, která vzniká při přípravě rozhodnutí 
nebo usnesení. 
  
6.6. Další informace, které povinný subjekt neposkytuje 
Informace, které se vztahují k vnitřním pokynům a personálním předpisům, informace 
předaná osobou,jíž takovou to povinnost zákon neukládá a to bez jejího souhlasu, 
(pokud nejde o použití veřejných prostředků) informace pravidelně zveřejňované ze 
zákona a informace, jejichž poskytnutí by bylo porušení práv třetích osob k předmětu 
práva autorského.  
 
7. Sazebník úhrad  
 
7.1. Náklady na zveřejňování informací 
Zveřejňování informací provádí město na své náklady.  
 
7.2. Náklady na poskytnuté informace  

  
Město bude účtovat tyto náklady:  
Úhrada platu úředníků vyhledávajících a zpracovávajících informaci v případech 
mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací (průměrný plat úředníka MěÚ – mimo plat 
vedoucích funkcí) za předcházející kalendářní rok včetně zdravotního a  
sociálního pojištění. Tato sazba činí 100,--Kč/hod. Práce spojené s vyhledáváním a 
zpracováním informace nepřesahující 2 hod. měsíčně nebudou účtovány. Každá další 
započatá hodina práce bude účtována dle uvedené sazby.  
7.2.1. 
Úhradu za informaci provede žadatel na pokladně městského úřadu před převzetím nebo 
odesláním vyžádané informace.  
7.2.2. 
Pro kopírování a tisk na tiskárně je stanovena jednotná cena: 
A4 černobílý        2,-- Kč 
A4 barevný                      19,-- Kč 
A4 oboustranný černobílý 4.—Kč 
A3 jednostranný černobílý 4,-- Kč  
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A3 oboustranný černobílý  8,-- Kč  
7.2.3. 
Úhrada za 1 ks diskety      10,-- Kč 
Úhrada za 1 ks CD ROM   10,-- Kč  
 

8. Zpracování výroční zprávy 
Zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý 
kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zajistí tajemnice městského úřadu na základě 
údajů z evidence a předloží ji k projednání radě města tak, aby mohla být zveřejněna do 
1. března následujícího roku.  

 
9. Přístup k předpisům  

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů, k obecně závazným vyhláškám, 
nařízením a k těmto pravidlům je každému umožněn u tajemnice městského úřadu v 1. 
poschodí, dv.č. 15.  

10. Záznamy  
Záznamy vyplývající z činnosti uvedených v této instrukci jsou uloženy na odboru 1 rok 
dle přiděleného č.j. 
 

11. Závěrečná ustanovení  
Koordinaci postupu podle pravidel zajišťuje tajemnice městského úřadu. Při řešení 
otázek neupravených těmito pravidly se postupuje podle zákona a obecně platných 
předpisů. Tato pravidla zrušují pravidla pro zajištění přístupu k informacím ze dne 
13.12.1999.  
 
 

 
 
 
Příloha:  
 

1. postup při vyřizování žádostí o informace 
2. informace o městě Velká Bystřice jako právnické osobě 
3. organizační struktura 
4. podávání opravných prostředků  
5. přehled nejdůležitějších předpisů  
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Příloha č. 1 
 

Postup při vyřizování žádosti o informace  
 

o Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, 
a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.  

 
o Žádost musí obsahovat: 

 
- identifikaci žadatele – fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, 

adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu 
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo 
bydliště. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu na 
doručování, liší-li se od adresy jejího sídla. 

- Že je určena městu Velká Bystřice, případně městskému úřadu Velká Bystřice 
a jeho jednotlivým odborům. 

- Že žadatel se domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona.  
 

 
o Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení funkcionáři, vedoucí úřadu a 

vedoucí odboru v rámci své působnosti dané Organizačním řádem. 
o Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a nebo 

nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za 
dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

o Písemná žádost se zasílá poštou na adresu: Městský úřad Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79, PSČ 783 53, datovou schránkou ID datová schránka města 
tv5bqfv, nebo osobně prostřednictvím na podatelnu MěÚ Velká Bystřice, faxem : 
585 351 371, nebo e-mailem: info@muvb.cz. 

o Písemné žádosti o informace jsou centrálně evidovány a koordinovány tajemnicí 
MěÚ, která má tuto agendu v pracovní náplni. 

o Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby : 
 

- poskytnutím informace nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo 
ode dne jejího doplnění (dle zákonných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit 
nejvýše o 10 dnů) písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit 
kopii, nebo na paměťových médiích. O formě poskytování informace 
rozhodne povinný subjekt. Vždy je však povinen písemnou informaci podat 
vytištěnou na papíře, bude-li si to žadatel přát;  

- odložením žádosti pro nedostatek údajů o žadateli, žadatel bude vyzván 
do 7 dnů, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel do 30 dnů, bude žádost 
odložena; 

- rozhodnutím o odmítnutí žádosti v případě, že je žádost nesrozumitelná 
nebo příliš obecná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, 
žadatel bude vyzván do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li ji do 30 
dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti; 

- odložením žádosti, pokud se požadované informace v žádosti nevztahují 
k působnosti města Velká Bystřice, žádost bude odložena a žadateli bude 
tato skutečnost sdělena do 7 dnů; 

o Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat dle § 16 zákona odvolání. 
o Povinný subjekt odvolání spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému 

orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání. 
o Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel u 

povinného subjektu z důvodů, za podmínek a ve lhůtě uvedené v § 16 zákona.  
 

Příloha č. 2 
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INFORMACE O MĚSTĚ VELKÁ BYSTŘICE JAKO PRÁVNICKÉ OSOBĚ 

 
Právní úprava: 
Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění 
zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 
Parlament České republiky – předseda Poslanecké sněmovny podle § 2 odst. 2 zákona  
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst. 3 jednacího řádu 
Poslanecké sněmovny určil od 1. června 1998 obec Velká Bystřice v okrese Olomouc 
MĚSTEM.  
 
 
Město Velká Bystřice je územní samosprávný celek České republiky. Je to sdružení 
občanů tohoto města, kteří si ze svého středu volí své zástupce, kteří je budou po 
čtyřleté volební období zastupovat při spravování městských záležitostí. Město Velká 
Bystřice je právnickou osobou a vystupuje tedy v právních vztazích svým jménem a na 
svou odpovědnost.  
Jako samostatná právnická osoba vzniklo dnem účinnosti zákona č. 367/1990 Sb., o 
obcích, tedy dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990 tj. 24.listopadu 1990. 
Svoje záležitosti spravuje samostatně (v tomto případě jde o tzv. samostatnou 
působnost) a při výkonu této činnosti se řídí pouze zákony a obecně závaznými právními 
předpisy vydanými k jejich provedení.  
Město však vykonává v zákonem vymezeném rozsahu také státní záležitosti – státní 
správu ( v tomto případě jde o tzv. přenesenou působnost) a při výkonu této působnosti 
se navíc řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.  
Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek 
stanovených zvláštním zákonem. Zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);  250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaří podle sestaveného rozpočtu na 
kalendářní rok. Návrh rozpočtu i  závěrečný účet hospodaření města jsou zveřejňovány 
před projednáváním v zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané. 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení).  
 
Orgány města :  
Zastupitelstvo města je složeno z 15 členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany 
města – oprávněnými voliči, tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a 
přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva města je čtyřleté. Zastupitelstvo 
města rozhoduje ve věcech samostatné působnosti města. 
 
Rada města je tvořeno starostou města, místostarostou města a dalšími 3 radními. 
Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem města 
v oblasti samostatné působnosti.  
 
Starosta a místostarosta města jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. 
Starosta města je statutárním zástupcem města a zastupuje město navenek. 
Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo města, zastupuje starostu v době jeho 
nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.  
 
Příspěvkové organizace zřízené městem Velká Bystřice: 
Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice  
Školní jídelna Velká Bystřice 
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
Kulturní středisko Velká Bystřice 
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Příloha č. 3 
 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  
 
 

 
 

Příloha č. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Rada města 

Starosta 
Ing. Marek PAZDERA 

 

Místostarosta 
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 

Tajemnice  
Marcela 

CHUMCHALOVÁ 

Finanční odbor 
 

Dana  BIELESZOVÁ 
pověřena vedením 

odboru 
ekonom města  

Odbor tajemníka 
 

Matrika, ev.obyvatel, 
podatelna, Czech Point 

Žaneta Čadová, DiS. 
 
 

Mzdová účetní, Czech 
Point 

Lucie Vaculíková 
 

terénní soc. pracovník 
 

Odbor výstavby, 
územního plánování 
a TS 

vedoucí odboru 
Ing. Filip ŠTEMBÍREK 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Stavební úřad 
vedoucí odboru 

Mgr. Marika 
Dvořáková   

 
 

Účetní 
Kateřina Bičová 

 
Pokladna , správa daní 

a poplatků  
Martina Zedníkováá  

 
 

pozemky, nájmy 
Zuzana Janočová 

 
 

Ivana Lolková 
 
 
 

 
 
 
Jana Sklenářová 
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Příloha 4 
 
 

PODÁVÁNÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PROTI ROZHODNUTÍM  
ORGÁNŮ MĚSTA  

 
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu : 
 
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím odboru městského úřadu, který 
napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto 
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno.  
Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze 
podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada 
města, starosta nebo tajemník.  
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města : 
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města učiněné ve správním řízení se 
podávají prostřednictvím podatelny  městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení 
tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno.  
Proti usnesení či opatření rady města nebo zastupitelstva města, která odporují zákonu, 
lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh k výkonu dozoru ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje.  
 
 
Soudní přezkoumání : 
 
Došlo-li pravomocným rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či 
právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zákona č. 
150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů  a dále podle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žalobu 
k příslušnému soudu.  
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Příloha č. 5 
 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PRO JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MĚSTA 
 
Mezi  nejdůležitější právní předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří: 
 

zákon č./vyhl. Název právního předpisu 
128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů 
314/2002 Sb. O stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, v platném znění 
500/2004 Sb. Správní řád v platném znění 
150/2002 Sb. Soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 
326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných 

prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel 
k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování 
budov a o postupu a oznamování přidělení čísel 
a dokladech potřebných k přidělení, v platném znění 

491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

152/1994 Sb. O volbách do zastupitelstev v   bcích o změně  a doplnění  
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

130/2000 Sb.  O volbách do zastupitelstev krajů a o změně  některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

62/2003 Sb. O volbách  do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
v platném znění 

22/2004 Sb. O místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění 
352/2001 Sb. O užívání státních symbolů České republiky a o změně některých 

zákonů, v platném znění 
84/1990 Sb. O právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 
499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě  a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
133/1985 Sb.  O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 
240/2000 Sb.  O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
301/2000 Sb. O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
115/2006 Sb.  O registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 
40/1993 Sb. O nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů 
21/2006Sb. O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném 
znění 

133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů 

269/1994 Sb. O Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 
329/1999 Sb. O cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky , ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních 
dokladech), ve znění pozdějších předpisů 
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101/2000 Sb.  O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění 
183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění 
184/2006 Sb. O odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění 
186/2006 Sb. O změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastnění, v platném znění 
360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů 

498/2006 Sb.  O autorizovaných inspektorech, v platném znění 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění 
500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění 
501/2006 Sb.  O obecných požadavcích na využívání území , v platném znění 
503/2006Sb.  O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, v platném znění 
526/2006 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 

věcech stavebního řádu v platném znění 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v platném znění 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
72/1994 Sb. Kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 

některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 
předpisů 

116/1990 Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších 
předpisů 

344/1992 Sb. O katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon, ve znění 
pozdějších předpisů 

162/2001 Sb.  O poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů 

26/2007 Sb.  Kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální 
vyhláška), v platném znění 

139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech změně zákona č. 
229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

20/1987Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
202/1990 Sb.  O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
218/2000 Sb.  O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 
250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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563/1991Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
338/1991 Sb. O dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 
337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004 Sb.  O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
553/1991Sb.  O obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
273/2008 Sb.  O Policii České republiky, v platném znění 
570/1991 Sb. O živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
455/1991 Sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
100/1988 Sb. O sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
114/1988 Sb. O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 
582/1991 Sb.  O organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 
182/1991 Sb. Kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení  a zákon ČNR o 

působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů 

359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
94/1963 Sb. O rodině, ve znění pozdějších předpisů 
108/2006Sb. O sociálních službách, v platném znění 
505/2006 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, v platném znění 
110/2006 Sb.   životním existenčním minimu, v platném znění 
111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
504/2006 Sb. Kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné 

nouzi, v platném znění 
114/1992 Sb.  O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 
86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 
334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů(lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
185/2001Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
159/2006 Sb. O střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
 Nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev 
 Platné obecně závazné vyhlášky města Velká Bystřice a nařízení 

města Velká Bystřice  
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Žádost o poskytnutí informace  
 

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 
 

Žadatel:  
(u fyzické osoby jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti) 
 
 
 
IČ:  …………………………………….. 
 
DIČ:  …………………………………….. 
 
Adresa/sídlo: …………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………… e-mail: ………………………………… 
 
Žádá: Městský úřad Velká Bystřice o poskytnutí informace :  
 
 
 
 
 
Způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob) 
 
 
zaslat na adresu 
:……………………………………………………………………………………….. 
 
zaslat e-mailem: …………………………………………………………………………. 
 
k osobnímu vyzvednutí na podatelně MěÚ Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79: 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Ve Velké Bystřici dne : ………………………     Podpis žadatele:…………………… 
 
 
 
Převzal :………………………………….             dne: ………………………………… 
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