
Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ukládá společnosti Městské služby Písek s.r.o. povinnost poskytnout 

fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.  

2. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací. 

3. Městské služby Písek s.r.o. jako povinný subjekt poskytuje informace na základě 

žádosti nebo zveřejněním. 

4. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím elektronické 

komunikace.  
• Ústní žádost lze podat osobně ve stanovené úřední době v sídle společnosti Městské 

služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 Písek u tiskové mluvčí; je-li přítomna a nemá-li 

jiné jednání, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ní. 

Příslušný pracovník může žadatele o informaci vyzvat k podání písemné žádosti. 

• Písemnou žádost lze zaslat: 

- dopisem na adresu společnosti: Městské služby Písek s.r.o., Pražská 372, 397 01 

Písek  

- na e-mail podatelny: info@ms-pisek.cz 

- přes datovou schránku ID: 7dwmctq 

5. Ze žádosti musí být zřejmé:  

• kterému povinnému subjektu je určena 

• že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

• kdo žádost podává; 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. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu 

pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též 

elektronická adresa. 

6. Upozorňujeme, že v případě týká-li se žádost práv třetích osob, budou této osobě 

poskytnuty základní identifikační údaje žadatele. 

7. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tj. Městské služby Písek s.r.o. 

Pokud by žádost o informaci neobsahovala sdělení, že jde o žádost dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím a veškeré náležitosti dle výše uvedeného 

odstavce 5., včetně adresy pro doručování, a v případě elektronicky podaných žádostí 

nebyla podána na adresu podatelny, nejednalo by se o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím a společnost Městské služby Písek s.r.o. by tedy 

nemusela žádost vyřizovat jako žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.   

Pokud žádost bude splňovat všechny náležitosti a podmínky pro její přijetí, poskytne 

povinný subjekt žadateli informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti 

nebo ode dne jejího doplnění. Tato lhůta může být z důvodů stanovených zákonem 

prodloužena o 10 dnů. Pokud povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení 

žádosti rozhodnutí o jejím odmítnutí. 
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