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Mateřská škola Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí, Blatské 

sídliště 570 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresa: Blatské sídliště 570, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Tel: 381 581 001, ředitelka: 739 071 965 

Email: ms-blatske@volny.cz 
IČO: 00582743 
 
Čj: 70/2023 

Výroční zpráva 

o činnosti Mateřské školy Blatské sídliště 570 Veselí nad Lužnicí v oblasti 

poskytování informací ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

za rok 2022 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti 

- počet žádostí o informace dle, které mateřská škola obdržela v roce 2022 - 0 

- počet poskytnutých rozhodnutí o odmítnutí žádostí - 0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

- počet odvolání proti rozhodnutí - 0                                                                                 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

- rozsudek ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace v roce 2022 vydán - 0 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence - 0 

 

 

mailto:ms-blatske@volny.cz


Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Blatské sídliště 570 Veselí nad Lužnicí v oblasti poskytování informací dle 
z.ř.106/1999 Sb. za rok 2022 

e) počet stížností podaných podle § 16a důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

počet stížností podle § 16a - 0 

 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

 

Mateřská škola vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti. Pokud jsou 

podané ústně nebo telefonicky jsou řešeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, 

nejsou evidovány.  

Veškeré informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyly žádány. Celou agendu 

vyřizovalo v roce 2022 vedení školy. 

 

Veselí nad Lužnicí 08.02.2023 

 

 

 

 

 

 

Bc. Romana Píchová 
ředitelka MŠ 
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