
Postup Obecního úřadu v Praskačce 

  

o zveřejňování informací 
  

podle zákona č. lO6/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  

  

Ustanovení $ 5 zákona o svobodném přístupu k informacím ukládá povinným subjektům za 

účelem informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je 

všeobecně přístupné, jakož i umožnit jejich kopie, tyto informace: 

  
a)důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a 

principů, za kterých provozuje svoji činnost: 

  

Obecní úřad Praskačka 

Praskačka č.p. l2 

5O3 33 Praskačka 

IČO 269 352 

  

Obec Praskačka vznikla ze zákona o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích 

vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec má vlastní 

majetek, finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem. Obec spravuje své záležitosti samostatně. 

  

Při výkonu samostatné působnosti (samospráva) se obec řídí jen zákony a obecně závaznými 

právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. 

  

Obec dále vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními 

zákony. 

  

Při výkonu státní správy se řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy v jejich mezích 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. 

  

  

b) popis své organizační struktury,místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze 

podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí: 

  

Orgány obce Praskačky jsou: 

- Zastupitelstvo obce Praskačky, má l5 členů 

- Rada obce Praskačky, má 5 členů 

- starostka obce Praskačky 

- orgány Rady obce Praskačky jsou komise (finanční,kontrolní,výstavby a životního prostředí, 

kulturn 

a školské  

- Obecní úřad Praskačka, č.p. l2, 5O3 33 Praskačka 

  

Obecní úřad 

a) v oblasti samostatné působnosti 



l. plní úkoly,které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce 

2. pomáhá komisím v jejich činnosti 

b) v oblasti přenesené působnosti: 

l. vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti komisí nebo zvláštního 

orgánu 

Ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen okresnímu úřadu, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak. 

2. Obecní úřad v Praskačce je pověřeným obecním úřadem v oblasti vedení matriční agendy. 

  

Organizační struktura Obecního úřadu v Praskačce: 

Starostka : Ing. Miroslava Součková 

Matriční agenda: Ing. Ivana Veselá 

Ekonomika obce : Jiří Středa 

  

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo 

prostřednictvím telekomunikačního zařízení. 

  

Žádosti o informace vyřizují pracovníci obecního úřadu, popř. komise dle charakteru 

požadovaných informací. Písemné žádosti jsou evidovány v podacím deníku. 

  

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmá adresnost 

obecnímu úřadu a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být 

uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje- li žádost 

tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost 

se odloží. 

  

  

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného 

subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na 

žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech a 

název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat 

  

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí obecního úřadu a odmítnutí žádosti lze podat u 

obecního úřadu ve lhůtě do l5-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro 

vyřízení žádosti. Odvolání se podává na předepsaném formuláři, který žadatel získá na obecním 

úřadu v pracovní dny tj. v pondělí ,úterý, čtvrtek a v pátek v době od 8 do l5.3O hod a ve středu v 

době od 8 do ll.30 hod. a odpoledne od l6 do l9. hod.  

  

Odvolání se podává v kancelář obecního úřadu. 

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu týkající se samostatné působnosti rozhoduje rada 

obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví, že rozhodne jiný orgán obce. 

  

O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu týkající se přenesené působnosti rozhoduje Okresní 

úřad Hradec Králové. Lhůta pro vyřízení odvolání je l5 dnů ode dne doručení odvolacímu 

orgánu. 

  



Jestliže odvolací orgán o odvolání ve stanovené lhůtě nerozhodl, má se za to, že vydal 

rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto 

rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřešení odvolání. 

  

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 

  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle ustanovení $ 247 a násl. zákona 

č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

  

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování šech žádostí, návrhů a 

jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat 

  

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla obecnímu úřadu doručena. 

  

Starostka popř. zástupce starosty posoudí obsah žádosti.: 

  

l.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 3O dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti (nepoužije se 

zákon č. 7l/l967 Sb.,správní řád) 

  

2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a s 

odůvodněním sdělí do 3 dnů žadateli3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 

l5-ti nů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění podle odst.l a to buď zveřejněním písemně, 

nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.Pro rok 200 je 

lhůta pro poskytnutí informace 30dnů, pro rok 2001 činí 23 dnů 

  

Obecní úřad o postupu podle odst. l., 2 a 3 pořídí záznam. 

  

Ze závažných důvodů je možno lhůtu pro vyřízení prodloužit nejvýše však o l0dnů, pro rok 2000 

je lhůta 20 dnů, pro rok 2000l činí l5 dnů. O prodloužení lhůty rozhodne starosta. 

  

Závažnými důvody jsou: 

- vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleny od 

úřadovny 

vyřizující žádost 

- vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné 

žádosti 

- konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo 

mezi 

dvěma  

nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. 

  

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jejich důvodech vždy prokazatelně informován a to včas 

před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 

  



Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti 

rozhodnutí, s vyjímkou případů, kdy žádost odloží. Rozhodnutí se vydává podle zákona č. 7l/l967 

Sb., správní řád. 

  

Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání 

rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo 

rozhodnuto, odůvodnění každého omezení práva a informace, poučení o místu, době a formě 

podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka povinného subjektu s 

uvedením jména, příjmení a funkce. 

  

Rozhodnutí vydává Obecní úřad v Praskačce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou 

žadatele. 

  

Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informaci, či nevydal rozhodnutí, že 

žádosti nevyhoví, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel. Proti tomuto 

rozhodnutí lze podat odvolání do l5 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

  

  

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají: 

- ochrany utajovaných skutečností ($ 7 zákona) 

- ochrany osobnosti a soukromí ($ 8 zákona) 

- ochrany obchodního tajemství ($ 9 zákona) 

- ochrany důvěrnosti majetkových poměrů ($ lO zákona) 

- ochrany duševního vlastnictví ($ ll zákona) 

  

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 

  

Omezení poskytnutí informace: 

- informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům 

- informace dosud nerozhodnuté 

- informace od třetích osob 

  

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a 

rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve 

vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy 

poskytnuty k nahlédnutí. 

  

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:  

- Ústavní zákon č. l/l993 Sb., Ústava České republiky 

- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/l993 Sb., o vyhlášení Listiny lidských práv a svobod jako 

součásti  

útavního pořádku ČR 

- Zákon č. 367/l99O Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády ČR č. 475/l99O Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 

- Zákon č. 84/l99O Sb., o právu shromažďovacím 

- Zákon č. 85/l99O Sb., o právu petičním 

- Vládní vyhláška č. l5O/l958. o vyřizování stížností,oznámení a podnětů pracujících 



- Zákon č. 545/l992 Sb., o Sbírce zákonů ČR ve znění pozdějších předpisů - Zákon o sbírce 

zákonů ČR 

- Zákon č. 425/l99O Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 298/l992 Sb. o místním referendu 

- Zákon č. 7l/l967, správní řád 

- Zákon č. lO6/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- Zákon č. 8l/l966 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l99/l994 , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 526/l99O Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 576/l99O Sb. o pravidlech hospodaření obcí, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 563/l993 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. lOl/l993 Sb., o státním rozpočtu 

- Zákon č. 337/l992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 586/l99O , o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 565/l99O Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l72/l99l Sb. o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l5/l997 Sb. o oceňování majetku 

- Zákon č. ll6/l99O Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů 

- Zákony restituční č. 4O3/l99O Sb., č. 427/l99O Sb., č.92/l99l Sb.,č.87/l99l Sb. č.87/l99l 

Sb.,č.229/l99 

Sb.  

- Zákon č. 5l3/l99l Sb., obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 72/l994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům 

- Vyhláška č. l76/l993 Sb., o nájemném z bytu ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. lO2/l992 Sb., kterým se upravují některé otázky související 

- Nařízení vlády č. 258/l995 Sb., kterým se doplňuje občanský zákoník 

- Zákon č. lOO/l988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 463/l99l Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 482/l99l Sb., o sociální potřebnosti ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 5O/l973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. ll4/l988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Vyhláška č. l82/l99l sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších  

předpisů 

- Zákon č. 2Ol/l987, o státní správě,památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 66/l988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči 

- Zákon č. 53/l959Sb., knihovní zákon 

- Zákon č. 35/l965 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 227/l998 Sb., o nadacích 

- Zákon č. 2O2/l99O Sb. o loteriích ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 2O2/l99O Sb. o loteriích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 223/l993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 29/l984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol 

- Zákon č. 76/l978 Sb., o školských zařízeních 

- Zákon č. 564/l99O Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 2O5/9l Sb , o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu 

- Zákon č. 82/l998 Sb., o odpovědnosti za škodu 



- Zákon č. 65l/l965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l43/l992 Sb., o platu a odměně 

- Nařízení vlády č. lO8/l994 Sb., kterým se provádí ZP 

- Nařízení vlády č. 253/l992 Sb., o platu a odměně.. 

- Zákon č. ll9/l992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákony č. l/l992 Sb., č. l/l99l Sb., č. 9/l99l Sb. 

- Vyhláška č. 5l/l998 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti 

- Zákon č. 256/l992 St., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších  

předpisů 

- Zákon č. 2OO/l99O Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 37/l973 sb., o veřejných sbírkách a loteriích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 268/l949 Sb., o matrikách 

- Zákon č. 4l/l993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou 

- Vyhláška č. 97/l96l Sb., pro věci národních výborů , o názvech obcí,označování ulic a číslování 

domů 

- Zákon č. l35/l982 Sb., o hlášení a evidenci občanů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 455/l99l Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 57O/l99l Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. lO5/l99O Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 5O/l976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhlášky č. l3l/l998 Sb., č. l32/l998 Sb.,č.l33/l998 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení  

stavebního zákona 

- Zákon č. l33/l985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 368/l992 sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 36O/l992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

- Zákon č. lll/l994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l3/l997 Sb., o pozemcích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. l7/l992 Sb., o životním prostředí 

- Zákon č. l38/l973 Sb., o vodách 

- Zákon č. l3O/l974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. lOO/l999 Sb., o ochraně před povodněmi. 

- Zákon č. 3O9/l99l Sb., o ochraně ovzduší 

- Zákon č. ll4/l992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 289/l995 Sb., o lesích3 

- Zákon č. l25/l997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 244/l992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

- Zákon č. l23/l98 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

- Zákon č. 344/l992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

  

Přehled platných obecně závazných vyhlášek obecního zastupitelstva: 

l/92 - Vyhláška o chovu zvířat 

Projednáno: l4.l. l992 

Nabývá účinnosti: lO.2. l992 

  

l/93 - Stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti 

Projednáno: l8.2. l993  

Nabývá účinnosti: 5.3. l993  

  



6/96 - Vyhláška o čistotě,ochraně veřejných prostranství a veř.pořádku 

Projednáno: 6.9. l996 

Nabývá účinnosti: 22.9. l996  

  

4/98 - Vyhláška o místních poplatcích 

Projednáno: l.8. l998 

Nabývá účinnosti: l.9. l998 

l/99 - Vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

Projednáno: l9.l. l999 

Nabývá účinnosti l. 4. l999 

  

l/00 Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu nákladů Mateřských škol v Praskačce a v Sedlici  

  

2/00 Vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu 

  

3/00 Vyhláška o vytvoření a využití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce 

  

Přehled platných řádů obce , směrnic a oznámení 

- Jednací řád zastupitelstva 

- Domovní řád v bytových domech ve vlastnictví obce 

- Řád pohřebišť - hřbitov Praskačka, hřbitov Krásnice 

- Směrnice pro vedení účetnictví a evidence majetku ve vlastnictví obce 

  

Výše uvedené právní předpisy , včetně obecně závazných vyhlášek obce jsou k dispozici k 

nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Praskačce. 

  

f) sazebník úhrad za poskytování informací 

  

Za poskytnuté informace je obecní úřad oprávněn žádat úhradu dle níže uvedeného sazebníku. 

Úhrada nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 

opatřováním technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadatel zaplatí 

požadovanou částku za vyhotovenou informaci v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na 

dobírku. 

  

Pokud se jedná o vztah zákona č. lO6/l999 Sb., a zákona č. 368/l992 Sb., o správních poplatcích , 

ve znění pozdějších předpisů , je nutno dodržovat následující zásadu: 

  

Jestliže bude uspokojení žádosti a informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná 

položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu 

správní poplatek. Ve všech ostatních případech se postupuje v souladu s ustanovením $ l7 zák.č. 

lO6/l999 Sb. V tomto smyslu je zákon o  

správních poplatcích předpisem speciálním. 

  

Obecní úřad může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výpočet nákladů 

provádí pracovník příslušného odboru poskytující informace, který zároveň odpovídá za 

správnost vypočtených nákladů. 

  

Aktualizaci sazebníku provádí Rada obce.  



  

Sazebník úhrad - viz příloha č. l. 

  

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování 

informací 

  

Výroční zprávu zpracovává za celý úřad Rada obce, vždy nejpozději do l.března následujícího 

roku. 

  

Jednotlivé podklady musí obsahovat: 

- celkový počet podaných ústních i písemních žádostí o informace 

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace, včetně rozhodnutí 

odvolacím  

orgánem 

- rozsudek soudu v případě průzkumu rozhodnutí soudem 

- případně další informace vztahující se k uplatňování zákona 

  

Zákon č. lO6/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se nevztahuje na postup při 

poskytování informací, pokud je tento postup upraven zvláštními předpisy. Speciální postup 

poskytování informací je upraven např. u zpřístupňování archiválií, informací o životním 

prostředí, poskytování údajů z matrik,evidence pobytu občanů nebo voličských seznamů, správní 

řízení. 

  

Garantem nad dodržováním zákona o svobodném přístupu k informacím je kontrolní 

komise.  

  

Tento postup je závazný pro všechny pracovníky obecního úřadu, kteří budou vyřizovat žádosti o 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

  

  

Účinnost dnem: l7.5.2000 

  

V Praskačce dne: l6.5.2000 

  

  

Sazebník úhrad za poskytování informací 
  

  

l. Kopírování na kopírovacích strojích ČB                                         A3 3,-- 

                                                          ČB                                         A4 2,-- 

  

  

2. Tisk na tiskárnách PC                     ČB                                         A3 10,-- 

                                                          ČB                                         A4 5,-- 

  

3. Kopírování na magnetické nosiče disketa 3,5                                      20,-- 



                                                        disketa 3,5 - vlastní                          5,-- 

  

4. Práce s počítačem 

Výstup z INTERNETU l minuta                                                         dle tarifu SPT Telecom 

  

5. Telefonní spojení                                                                             dle tarifů SPT Telecom 

  

6. Cestovní náklady sazby dle zákona č. ll9/l992, v platném znění 

  

7. Poštovné a jiné poplatky                                                                 dle tarifů České pošty 

  

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se správní 

poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona. 

  

U položek č. l,2 je uvedena cena za l stranu, pokud jsou kopírovány obě strany listu, tak se cena 

zvyšuje na dvojnásobek. 

  

  
 


