
Sestava dle zák. 106/1999 Sb. 
(1)  Název Hvězdárna v Rokycanech, příspěvková organizace 
(2) Důvod a způsob 
založení 

viz. Zřizovací listina Hvězdárny v Rokycanech                                                       
ve znění pozdějších dodatků 1 až 4,  http://hvr.cz/hvezdarna/zpravy/  

(3) Organizační 
struktůra 

viz. Výroční zpráva, kapitola Seznam pracovníků,  
http://hvr.cz/hvezdarna/zpravy/  

(4) Kontaktní spojení Hvězdárna v Rokycanech, p.o., Voldušská 721, 337 01 Rokycany 
hvezdarna@hvr.cz 
371 722 622 

(4.1) Kontaktní 
poštovní spojení 

Hvězdárna v Rokycanech, p.o.,  Voldušská 721, 337 01 Rokycany 

(4.2) Adresa úřadovny 
pro osobní návštěvu 

Hvězdárna v Rokycanech, p.o.,  Voldušská 721, 337 01 Rokycany 

(4.3) Úřední hodiny Po – Čt    8:00 – 13:00 
(4.4) Telefonní čísla 371 722 622 
(4.5) Čísla faxu - 
(4.6) Adresa 
internetové stránky 

http://hvr.cz 

(4.7) Adresa               
e-podatelny 

hvezdarna@hvr.cz 
 

(4.8) Další 
elektronické adresy 

halir@hvr.cz 
lukesova@hvr.cz 

(5) Případné platby 
lze poukázat 

6635381/0100, KB Rokycany 

(6) IČ 00368601 
(7) DIČ - 
(8) Dokumenty - 
(8.1) Seznam hlavních 
dokumentů 

Zřizovací listina,  http://hvr.cz/hvezdarna/zpravy/  
Výroční zpráva,  http://hvr.cz/hvezdarna/zpravy/  

(8.2) Rozpočet viz. Výroční zpráva, kapitola Hospodaření,  http://hvr.cz/hvezdarna/zpravy/  
(9) Žádosti o 
informace 

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. 
Podmínky a způsob poskytování informací je upraven zákonem č. 106/1999 Sb. 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. 
Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky. 

(10) Příjem žádostí a 
dalších podání 

Hvězdárna v Rokycanech, p.o., Voldušská 721, 337 01 Rokycany, 
hvezdarna@hvr.cz 

(11) Opravné 
prostředky 

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 
15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).  
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 
dnů od:  
- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),  
- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)  
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)  
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím 
povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako 
žádosti o informace. 

(14) Předpisy - 
(14.1) Nejdůležitější 
používané předpisy 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR,  
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(15) Úhrady za 
poskytování informací  

- 

(17) Výroční zpráva viz. http://hvr.cz/hvezdarna/informace/   


