
Opravné prostředky dle  

zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

1. Odvolání dle § 16 odst. 1 zákona 

 Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím 
držitele poštovní licence či v podatelně Městského úřadu Žlutice ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
rozhodnutí. 

 Adresuje se: Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, Žlutice 364 52 

 Odvolání musí obsahovat označení: 
- toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst. 2 zákona (žadatel), 
- proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno, 
- informace, která byla požadována. 

 O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje. 
 Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního 

předpisu. 
 

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona) 

 Žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6  zákona (odkaz na zveřejněnou 
informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 
14 odst. 7  zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo 
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku 
žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 
3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním 
informací, může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 

 Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní 
zpracovatel písemný záznam. 

 Stížnost se podává do 30 dnů ode dne 
a) doručení sdělení podle § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci), podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona (informace se nevztahují k působnosti města) nebo podle § 17 odst. 3 zákona (oznámení o výši 
úhrady), 
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. D) nebo § 14 odst. 7 zákona (základní 
a prodloužená lhůta). 

 O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje. 


