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Město Kralupy nad Vltavou   
Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou, 278 01 
 

tel.: 315 739 854, fax: 315 723 479, e-mail: mesto@mestokralupy.cz 
__________________________________________________________________________                                           
 
 

 

Výroční zpráva 
 Města Kralupy nad Vltavou za rok 2009 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Povinně zveřejňované údaje dle ust. § 18 uvedeného zákona: 
  
MěÚ Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace…………………………………………..  2 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti………………………….…… 0 
 

Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí  
počet podaných žádostí o informace…………………………………………..  6 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti………………………….…… 0 
 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, gen. Klapálka  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr.E. Beneše  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, gen. Klapálka  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, U Jeslí  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
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Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Plavecký bazén v Kralupech nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Městská police Kralupy nad Vltavou   
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Zimní stadion Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 

Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace………………………………………….. 0 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 25. 2. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Petr Holeček    
                                                                                                   starosta města  


