Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
1. Oficiální název
Obec Tupadly
2. Důvod a způsob založení
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 vznikla obec
jakožto samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od
12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec Tupadly má bohatou historii, s kterou se můžete seznámit v kronice obce
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje s kterými
hospodaří v souladu s platnými zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Stát do
záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem.
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními
předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje na svém správním území hospodářský, sociální a
kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí,
s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon
státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.
3. Organizační struktura
Podrobně viz rubrika: Úřední deska/Organizační řád
4. Kontaktní spojení
Obec Tupadly
Tupadly 120, 285 63 Tupadly
tel.:
327 371 155, 724 179 720
fax:
327 371 155
email: outupadly@volny.cz
www: www.tupadly.cz
5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Česká spořitelna a.s. Čáslav
Číslo účtu: 443553309/0800
6. IČ
00236519
obec není plátce DPH
7. Rozpočet
Podrobně viz rubrika: Úřední deska/Rozpočet
8. Žádosti o informace
Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického
formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace musí být aplikován elektronický podpis.

9. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a podání je možno uskutečnit na Obecním úřadě Tupadly, Tupadly 120, 285 63
Tupadly v úředních hodinách, případně elektronicky na adresu: outupadly@volny.cz
10. Opravné prostředky
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí OÚ Tupadly lze podat odvolání na OÚ Tupadly.
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád a elektronická komunikace ve znění pozdějších předpisů.
Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro
odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu: Obecní úřad Tupadly, Tupadly 120, 285 63 Tupadly
elektronicky na adresu: outupadly@volny.cz
11. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací
12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro
řešení nejrůznějších životních situací).
13. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obecní úřad jedná a rozhoduje.
Zákony a vyhlášky jsou ve znění pozdějších předpisů

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ústava České republiky

•
•

zákon.č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Listina základních práv a svobod
zákon.č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zákon.č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím
vládní vyhláška č.150/1958 Ú.l. ,o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.
zákon.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zákon.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) (od 01.01.2006 nahrazen 500/2004
Sb.)
zákon.č. 61/1996 Sb.o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o
změně a doplnění souvisejících zákonů

•
•
•
•

zákon.č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

•
•
•
•
•
•

zákon.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

•

zákon.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů

•

nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě

•
•
•

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

•
•

zákon.č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

•

zákon.č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel)

•

zákon.č. 41/1993 Sb.,o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

•
•
•
•

zákon.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

•

vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

zákon.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší)
zákon.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon.č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
zákon.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon.č. 65/1965 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
zákon.č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích a orgánech

zákon.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů
zákon.č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

zákon.č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
zákon.č. 463/1991 Sb., o životním minimu
zákon.č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak
vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb.,
zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č.425/1990
Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č.
9/1991 Sb., a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

•
•
•

zákon.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
zákon.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zákon.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zákon.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zákon.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon.č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zákon.č . 586/1992 Sb. o daních z příjmů
zákon.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku

•

vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními
složkami státu

•
•

vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

•
•
•

zákon.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

•
•
•
•
•
•

zákon.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

•

zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních
samosprávných celků
zákonů (zákon o finanční kontrole)
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
zákon.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

14. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace se poskytují za úhradu. viz. Sazebník úhrad.
15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Obec Tupadly zpracovává výroční zprávu po uplynutí kalendářního roku do 1.3.
běžného roku. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách obce a
k nahlédnutí na obecním úřadě.
16. Seznam organizací zřizovaných obcí
Mateřská škola Tupadly, Tupadly 152, 285 63 Tupadly

Odsouhlaseno ZO usnesením č. 58/11

Obec Tupadly
Tupadly 120, 285 63 Tupadly
tel.:
327371155, 724179720
fax:
327371155
email: outupadly@volny.cz
www: www.tupadly.cz

Žádost o poskytnutí informace
podle zákona 106/1999
Žadatel: ………………………………………………………………………………….

(jméno a příjmení)
Adresa : …………………………………………………………………………………

Žádám o poskytnutí informace (vymezení předmětu žádosti)

V …………………………….. dne ……………………..

…………………………………
podpis žadatele

Obec Tupadly
Tupadly 120, 285 63 Tupadly
tel.:
327371155, 724179720
fax:
327371155
email: outupadly@volny.cz
www: www.tupadly.cz

Sazebník úhrad
1) vyhledání informace - 250,- Kč za každou započatou hodinu práce
2) pořízení kopií na strojích rozmnožovací a výpočetní techniky
1 list jednostranný

A4 3,00 Kč

A3 10,00 Kč

1 list oboustranný

A4 5,00 Kč

A3 16,00 Kč

3) zaslání informace poštou - poštovné dle sazebníku České pošty, a.s.

Odsouhlaseno ZO usnesením č. 77/17

