
M ě s t o     Š t í t y, nám. Míru   55, 789 91 Štíty  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu 

informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Povinně zveřejňované informace 

1. Název Město Štíty 

2. Důvod a způsob založení 

Obce - města jsou zřízeny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Obec - město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při 

výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy 

vydanými ústředními orgány k jejich provedení.  

Obec - město vykonává státní správu v rozsahu ustanovené zvláštními zákony (dále jen 

"přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními 

obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi 

ústředních orgánů státní správy a vystupuje jako obecní - městský úřad. 

3. Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, které volí ze svého středu starostu, 

místostarostu a členy rady města. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta a ostatní 

zaměstnanci. Postavení, funkce, práva a povinnosti vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Kontaktní spojení 

Název:   Město Štíty 

   nám. Míru 55 

   789 91 Štíty 

telefon:  583 440 214  

fax:  583 440 214  

E-mail: mu.stity@stity.cz; starosta@stity.cz; wonke@stity.cz; 

machova@stity.cz; satankova@stity.cz; haltmar@stity.cz; 

pospisilova@stity.cz;     minarova@stity.cz;            jureckova@stity.cz; 

matrika@stity.cz;    

Internet:  ano        

úřední dny: pondělí a středa 7:00 - 16:30 h 
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5. Fakturační údaje 

Město Štíty 

Nám. Míru 55 

789 91 Štíty 

6. IČ: 00303453 

7. DIČ: CZ00303453 

8. Dokumenty 

Seznam hlavních dokumentů 

- ústavní zákon č. l/1993 Sb., Ústava České republiky, 

- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 

- zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízeních), ve znění pozd. předpisů, 

- zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), 

- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, 

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 89/2012 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování 

pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a 

okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, 

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, 

- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 



- zákon č. 329/1999Sb., o cestovních dokladech, 

- zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, 

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,                     

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s provád. vyhláškou č. 64/2002 Sb. 

- zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů, 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), 

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,                              

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

- zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, 

- zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech,  

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, 

- zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně dalších zákonů (tiskový zákon), 

-  zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 



- zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,                             

- zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, 

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozděj. předpisů,    

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

- zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozděj. předpisů, 

 

9. Způsob a místo získání informací 

Informace lze získat zveřejněním nebo na základě žádosti žadatele. 

Městským úřadem Štíty budou zveřejňovány informace: 

- prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, 

- prostřednictvím Štíteckého listu lx za dva měsíce, 

- na úřední desce Městského úřadu Štíty, 

- na veřejných schůzích Zastupitelstva města Štíty, 

- ve výroční zprávě o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle z. č. 106/99 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

-  dalšími vhodnými formami. 

  

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím se podávají ústně nebo písemně: 

a) Získat příslušné ústní informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či 

jiné žádosti anebo obdržet rozhodnutí apod. lze přímo u věcně příslušných zaměstnanců 

úřadu. Všechny potřebné tiskopisy pro vyřízení záležitostí obdržíte na podatelně úřadu, která 

Vám poskytne také ústní informaci o věcné příslušnosti úřadu. V případě složitější 

problematiky budou odpovědi zasílány písemně. Z důvodu jednoznačně prokazatelnějšího 



postupu žádáme občany, aby preferovali písemnou formu žádostí (včetně faxu). 

b) Osobně doručované písemné žádosti o informace lze podat každý pracovní den v 

obvyklou pracovní dobu: 

- v podatelně (I. patro radnice), která přijímá i veškeré žádosti doručené poštou, která 

slouží i jako sekretariát úřadu, 

- vedoucím zaměstnancům nebo ostatním zaměstnancům úřadu. 

 

10. Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí Městského úřadu o odmítnutí žádosti o poskytování informací lze podat   

o d v o l á n í    ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro 

vyřízení žádosti. ( podle § 15 odst. 1 z. č. 106/1999 Sb.) Písemné odvolání se doručuje poštou 

či osobně na podatelnu Městského úřadu Štíty. 

  

POSTUP při podávání a vyřizování žádosti o poskytování informací: 

Při vyřizování žádosti o poskytování informací postupuje příslušný úsek podle 

ustanovení § 14 z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost posoudí a 

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, 

nebo je formulována příliš obecně- 

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li 

žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti, 

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Štíty, 

žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli, 

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo 

od upřesnění žádosti podle písmene a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti 

pořídit kopii, nebo na paměťových mediích. 

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Městský úřad Štíty 

nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a 

získání zveřejněné informace. 

Městský úřad Štíty může poskytnout informace, které se týkají pouze působnosti úřadu. 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., Městský úřad Štíty 

neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných 

skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na 

informace (§11). 

 

 



11. S A Z E B N Í  K     úhrad za poskytování informací: 

                                                         Náklady na pořízení kopií 

 

Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A4: 

a) jednostranný 2 Kč 

b) oboustranný 4 Kč 

 

Za kopírování a tisk jedné černobílé kopie formátu A3: 

a) jednostranný 3 Kč 

b) oboustranný 6 Kč 

 

Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A4: 

a) jednostranný 15 Kč 

b) oboustranný 30 Kč 

 

 Za kopírování a tisk jedné barevné kopie formátu A3: 

a)  jednostranný 30 Kč 

b) oboustranný 60 Kč 

 

 Za skenování černobílé nebo barevné kopie formátu A4/A3: 2 Kč 

 Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za   

pořízení kopie podle ceníků komerčních poskytovatelů kopírovacích služeb. 

 

* Poštovní a jiné poplatky           - dle tarifů České   pošty s. p. 

Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které budou účtovány za úkony spojené s činností 

správních orgánů, které jsou taxativně vymezeny v sazebníku, uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 



Náklady na opatření technických nosičů dat 

1. DVD nebo jiný technický nosič dat (USB): podle pořizovací ceny 

2. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

Náklady na odeslání informací žadateli 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. 

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání 

informací žadateli uplatňována. 

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i 

započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 270 Kč. V případě započaté 

hodiny bude částka poměrně krácena. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 

informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého 

pracovníka. 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady, budou 

tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Ostatní ustanovení 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. Pokud celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50 Kč, nebude 

úhrada požadována. 

2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Města Štíty v úředních hodinách 

nebo převodem na bankovní účet Města Štíty 1905698399/0800 vedeném u České 

spořitelny a. s., variabilní symbol 5011, a to vždy před poskytnutím informace na základě 

oznámení o výši úhrady za poskytnuté informace. 

3. Tento sazebník nabývá účinnosti 26. 9. 2019 

 

12. ID datové schránky: 67eba9e 

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

  

 


