
 
                                    Vnitřní předpis Úřadu městyse Pozořice  
                             při poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 
 
1. Tento metodický postup stanovuje základní pravidla při vyřizování žádosti o poskytnutí    
     informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném  
     znění. 
 
2.  Každá písemná žádost o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb., která je podána na     
     podatelně úřadu, doručena poštou nebo elektronickou cestou, nebo je doručena na   
     hospodářsko správní oddělení nebo stavební oddělení bude zaevidována podatelnou Úřadu   
     městyse Pozořice a bude neprodleně předána příslušnému oddělení k vyřízení. Kopie  
     žádosti o poskytnutí informace bude předána starostovi, případně místostarostovi , který  
     kopii žádosti založí do centrální evidence. 
     V případě, že žádost nepříslušní Úřadu městyse Pozořice jako celku  
     (v souladu s 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.), žádost se odloží a tuto 
     odůvodněnou skutečnost sdělí úřad městyse do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. 
      
3.   Jednotlivá pracoviště úřadu městyse vedou přehlednou evidenci o přijatých podáních  
      včetně rozhodnutí o zamítnutí. 
 
4.   Po zpracování žádosti o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb. bude kopie informace založena   
      v centrální evidenci žádostí, která je uložena u starosty městyse. 
      Ve lhůtě do 15 dní od poskytnutí informace HSO zveřejní informaci způsobem  
      umožňujícím dálkový přístup.   
 
5.   Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městyse Pozořice je příslušný referát  
      Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Je zde možnost využití autoremedury  
      v případech, kdy je napadeno negativní rozhodnutí Úřadu městyse Pozořice (§ 87 spr.  
      řádu). 
 
6.  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých městys zejména jedná a rozhoduje, 
     které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace: 
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
- zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím 
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění některých souvisejících 
   zákonů, v platném znění 
- vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a  
   příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
- zákon č. 132/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o rodině 
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb. řádu (stavební zákon), v platném  
   znění 
- zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění 
 
7. Městys má právo žádat za poskytnuté informace úhradu nákladů spojených se zpracováním    
    informací (práce zaměstnanců, pořízení kopií, výkony spojů, cestovní náhrady, opatření   



    technických nosičů dat,  odeslání žadateli). 
    Tuto kalkulaci vypracovává zaměstnanec, kterému bylo zpracování informace přiděleno   
    k vyřízení. 
    V případě, že bude úřad městyse za poskytnutí informace požadovat úhradu dle § 17  
    zák. č. 106/1999 Sb., písemně oznámí tuto skutečnost spolu s předpokládanou výší úhrady   
    žadateli před poskytnutím informace, jinak ztrácí nárok na úhradu nákladů. Z oznámení   
    musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady   
    povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace, pokud je požadována úhrada, je   
    podmíněno zaplacením předpokládané, resp. skutečné úhrady. 
  
Sazebník úhrad 
 
1 Kopírování 

(uvedené ceny jsou vč. 
DPH) 

1. A4 jednostranně ČB 
 
2. A4 oboustranně ČB 
 
3. A4 jednostranně B 
 
4. A4 oboustranně B 
                                           
6. A3 jednostranně ČB 
                                 

  2,- Kč/ks text 
  7,- Kč/ks obrázky 
  4,- Kč/ks text 
14,- Kč/ks obrázky 
  4,- Kč/ks text 
14,- Kč/ks obrázky 
  8,- Kč/ks text 
28,- Kč/ks  obrázky 
  4,- Kč/ks text 
14,- Kč/ks obrázky 

2 Kopírování na nosiče CD, DVD 20,- Kč/ks 
3.  Práce odborného 

zaměstnance 
(výše uvedené ceny jsou 
vč. zákonného 
pojistného) 

 třída 6 až 7 
 třída 8.  
 třída 9 
 třída 10 

121,- Kč/hod. 
148,- Kč/hod. 
161,- Kč/hod. 
175,- Kč/hod. 

4.  Práce s archiváliemi  Zákon o správ. poplatcích 
634/2004 Sb., v platném znění 
 

5.  Výkony spojů a poštovné  Telefonní spojení 
 
 

Dle platných tarifů  

6. Cestovní náhrady  Zák.č. 262/2006 Sb., Zákoník 
práce, v platném znění 

7. Ostatní  Zákon o správ .poplatcích č. 
634/2004 Sb., v platném znění 

 
 
8. lhůty pro poskytování informací dle § 14 zákona: 
 
Poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti 

(§ 14 odst. 5 písm. d) 
Prodloužení lhůty o 10 dnů ze závažných důvodů 

(§ 14 odst. 7) 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci Ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

(§ 15 odst. 1) 
Lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na 
zveřejněnou informaci 

Nejpozději do 7 dnů 
(§ 6 odst. 1) 



Odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje 
k působnosti úřadu 

Sdělení žadateli do 7 dní od doručení žádosti 
(§ 14 odst. 5 písm. c) 

Výzva žadateli, aby žádost doplnil, upřesnil 7 dnů od podání žádosti 
(§ 14 odst. 5 písm. a,b) 

Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna 30 dnů 
(§ 14 odst. 5 písm. a,b) 

Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti 
(§ 16 odst. 1) 

Lhůta pro předložení odvolání nadříz. orgánu 15 dnů ode 
dne doručení odvolání spolu se spisem 
(§16 odst. 2) 

Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů od předložení odvolání povinným 
subjektem 
(§ 16 odst. 3) 

 
 
9. Městys zveřejní výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za    
    předcházející rok v souladu s § 18 zákona 106/1999 Sb., v platném znění, vždy 
    do 1. března kalendářního roku. 
 
10. Tato informace je k nahlédnutí na podatelně úřadu městyse v úředních dnech (pondělí od 
      8,00 do 17,00 hod. a středa od 8,00 do 18,00 hod.), dále v knihovně v půjčovních  
      dnech(středa od 13,00 do 17,00 hod., pátek od 14,00 do 18,00 hod. a neděle od 8,00 do 
      do 16,00 hod. 
 
11. Tato informace byla schválena radou městyse dne 30.10.2012. 
 
12. Tento vnitřní předpis nahrazuje „ Informaci o obci Pozořice“ schválenou obecním  
      zastupitelstvem dne 16.5.2000. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Jaromír Červenka 
           starosta městyse 


