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Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Žlutice obdrželo dne 16. 11. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále je „InfZ“) o poskytnutí 
informace, kolik město Žlutice zaplatilo za obědy v ZŠ a ZUŠ Žlutice a v MŠ Žlutice koncem 
školního roku 2022. 

Dle ustanovení § 14 odst. 2 InfZ, mimo jiné, fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, 
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 
bydliště. 

Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ, brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 
2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14b nebo 15, 
povinný subjekt posoudí žádost a vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. 

Vzhledem k tomu, že ve své žádosti neuvádíte datum narození, dle ustanovení § 14 odst. 5 
písm. a) InfZ Vás tímto vyzýváme k doplnění Vaší žádosti. 

V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Město 
Žlutice obdrží doplnění žádosti. Pokud žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy 
nedoplníte, bude Vaše žádost odložena. 
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Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Žlutice obdrželo dne 16. 11. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále je „InfZ“) o poskytnutí 
informace, kolik město Žlutice zaplatilo za obědy v ZŠ a ZUŠ Žlutice a v MŠ Žlutice koncem 
školního roku 2022. 

Vzhledem k tomu, že jste v uvedené žádosti neuvedla své datum narození, byla jste dle 
ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) InfZ dne 21. 11. 2022 vyzvána k jeho doplnění. Žádost byla 
doplněna o požadovaný údaj 28. 11. 2022. 

Město Žlutice sděluje, že poskytlo příspěvkovým organizacím finanční prostředky na zajištění 
obědů v období březen až červen 2022 v této výši: 

ZŠ a ZUŠ Žlutice =395 046,00 Kč, 
MŠ Žlutice =137 954,00 Kč.  
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