
Informace  dle  zákona  číslo  106/1999  Sb.  o  svobodném
přístupu k informacím

Oficiální název :
Město Krásno
Sídlo: Radniční 1, 357 47  Krásno
Zastoupené starostou města panem Josefem Havlem

Důvod  a  způsob  založení,  včetně  podmínek  a  principů,  za  kterých
provozuje svoji činnost:
Nabytím  účinnosti  zákona  číslo  367/1990  Sb.,  o  obcích,  dnem  voleb  do  obecních
zastupitelstev v roce 1990.
Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů
chrání  také  veřejný  zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních  předpisech.Ve věcech
náležejících  do samostatné  působnosti  obce  rozhoduje  zastupitelstvo  obce.Funkční  období
zastupitelstva je čtyřleté.
Obecní zřízení upravuje podrobně zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. 

Organizační struktura :

V čele  města  Krásno je  starosta,  který  je  zvolen  zastupitelstvem města  ze  svého středu.
Obdobně se volí i  místostarostové města.  Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci
zřizovatele. Dalšími orgány města jsou finanční a kontrolní výbor. Konkrétní informace o
zastupitelstvu naleznete ve jmenném seznamu členů zastupitelstva.  

Kontakt:

adresa: Radniční 1, 357 47 Krásno
telefon: 352698222, 352698370
fax: 352688035
e-mail: mesto-krasno@mesto-krasno.cz
www: www.mesto-krasno.cz

Případné platby můžete poukázat :
KB Sokolov
Číslo účtu 12127391/0100
Nebo v hotovosti na Městském úřadě Krásno

IČO:  00573167
DIČ: CZ00573167



Rozpočet v tomto a předchozím roce :
www.mesto-krasno.cz

Místo  a  způsob,  kde  lze  získat  příslušné  informace,  podat  žádost  či
stížnost,  předložit  návrh,  podnět  či  jiné  dožádání  anebo  obdržet
rozhodnutí :
Písemným dotazem – prostřednictvím  webových stránek www.mesto-krasno.cz  nebo přímo 
na adresu MěÚ Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno další možnost je osobně na MěÚ.

Místo,  lhůta   a  způsob  ,  kde  lze  podat  opravný  prostředek  proti
rozhodnutí povinného subjekt :
Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Městským úřadem Krásno se podávají 
prostřednictvím tohoto městského úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Karlovarského 
kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním 
řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. 
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze 
podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu 
k příslušnému soudu.
Proti rozhodnutí Městského úřadu Krásno odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat 
odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení 
žádosti (pravidla o svobodném přístupu informací). Odvolání zašlete na adresu MěÚ Krásno. 
MěÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále 
odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře :
K vyzvednutí na Městském úřadě a na www.mesto-krasno.cz

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací :
Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.
Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně na Městském
úřadě, telefonicky na číslech 352698222, 352698370.

Nejdůležitější předpisy, dle kterých město Krásno rozhoduje a jedná :
Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, , zákon o 
volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o 
hlášení a evidenci pobytu občanů, o právu shromažďovacím, o názvech obcí, označování ulic 
a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním 
řádu, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní 
správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s 
rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o 
účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o 
požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení o ochraně přírody a krajiny, o 

http://www.mesto-krasno.cz/
http://www.mesto-krasno.cz/
http://www.mesto-krasno.cz/


správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, o nájemném z bytů, o 
silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním 
prostředí, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, obecně závazné vyhlášky obce a 
související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce 
zákonů v platném znění. 
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu.
Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek obce, do usnesení vlády a 
Nařízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Jelikož dochází k častým změnám a přesunům není možné zřídit na jednotlivé zákony aktivní 
odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy. 
Všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů, vyhlášky města, zápisy a usnesení z jednání 
Zastupitelstva města Krásno jsou přístupny v úřední hodiny na Městském úřadě v Krásně.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník je stanoven.

Výroční  zpráva  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  činnosti  subjektu  v
oblasti poskytování informací:
www.mesto-krasno.cz

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a 
jiných organizací, které jsou městem Krásno zřízeny:

Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
Vznikla  na  základě  zřizovací  listiny  usnesením  zastupitelstva  obce  ze  dne  25.11.2002  s
účinností od 1.1.2003 – příspěvková organizace Mateřská škola Krásno, okres Sokolov.
Příspěvkové organizaci  bylo přiděleno IČO 71012621 .Statutárním orgánem je  ředitelka  ,
jmenovaná Obcí se souhlasem Krajského úřadu podle § 14 odst.8 zák.ČNR č.564/1990 Sb., o
státní správě a samosprávě ve školství , ve znění pozdějších předpisů.Její základní pravomoci
vyplývají z §3 tohoto zákona. Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni byla příspěvková
organizace Mateřská škola Krásno, okres Sokolov zapsána do obchodního rejstříku pod :
IČO 71012621  právní norma : Příspěvková organizace
Statutární zástupce příspěvkové organizace je ředitelka Veronika Budajová, která zastupuje
příspěvkovou organizaci ve všech věcech a za příspěvkovou organizaci vše podepisuje.
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