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Město Kralupy nad Vltavou   
Městský úřad Kralupy nad Vltavou 
Palackého náměstí 1, 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 2021 

podle 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 ………………………………………….....................31 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 1 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 1 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí  
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 3 
1. požadované informace neposkytnuty v plném rozsahu 

- informace byly následně doplněny a poskytnuty 
2. požadovaná informace byla zpoplatněna (stížnost na výši úhrady) 

- KÚ potvrdil výši úhrady a konstatoval, že stížnost není oprávněná 
3. stížnost na neposkytnutí informací, vydáno rozhodnutí o odmítnutí, odvolání proti 

odmítnutí 
- KÚ potvrdil rozhodnutí MěÚ a odvolání zamítl 

další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí  
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
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počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 

 
Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 2 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
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Základní škola Kralupy nad Vltavou, gen. Klapálka  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
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další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, gen. Klapálka  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
 
Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
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výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
Technické služby města Kralupy nad Vltavou 
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
 
Městská policie Kralupy nad Vltavou   
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
 
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
 
Sociální služby města Kralupy nad Vltavou  
počet podaných žádostí o informace …………………………………………..................... 0 
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počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti …………………………………………… 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………………………….…... 0 
opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí                               
o odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti  
se soudním řízením ………………………………………………………………………… 0 
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí  
výhradní licence ……………………………………………………………………………. 0 
počet stížností podaných podle § 16a zákona o informacích, důvody jejich podání  
a stručný popis způsobu jejich vyřízení ……………………………………………………. 0 
další informace vztahující se k uplatňování zákona o informacích ………………………... 0 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Marek Czechmann    
                                                                                                   starosta města  

 
 

 
Vyvěšeno dne: 28.02.2022 
 
 
 

 


