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Výroční zpráva za rok 2021 

o činnosti Sociálních služeb města Kroměříže, 

příspěvková organizace v oblasti poskytování 

informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Dagmar Klučková, DiS. 

Zpracoval: Ing. Marie Balcárková 
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1. Úvodní ustanovení 
Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je 

zpracována následující výroční zpráva za rok 2021. 

 

2. Počet podaných žádostí 
V roce 2021 byly podány 3 žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu. 

Žádosti byly podány prostřednictvím elektronické pošty.  

 

3. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V roce 2021 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve 

smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

4. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  

V roce 2021 nebyla podána žádná odvolání. 

 

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence. 
Žádné. 

 

6. Počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106//1999 Sb., důvody jejich 

podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 

Žádné. 

 

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 
Žádné. 

 

8. Závěr 

Informace týkající se Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvková organizace jsou 

poskytovány prostřednictvím internetových stránek na adrese:  www.sskm.cz. 

 

V Kroměříži dne 04.01.2022 

         Mgr. Dagmar Klučková, DiS 
ředitelka 

Sociální služby města Kroměříže, 
 příspěvková organizace 
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