Poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím
Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. Na základě ustan. § 5 odst. 1 tohoto zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb.
zveřejňuje obec Vráto tyto informace:
Oficiální název:
OBEC VRÁTO
Důvod a způsob založení:
OBEC VRÁTO, se sídlem Vráto 20, vznikla jako právnická osoba – veřejnoprávní
korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (tento zákon byl nahrazen
zákonem č. 128/2000Sb. o obcích) ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona
vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy
v územním obvodu za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Organizační struktura:
Obec Vráto má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.
Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.
Žádosti o informace:
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě
nebo služby el.komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace
poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost
za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji
obdržela obec. Písemnou žádost lze podat v kanceláři obecního úřadu. Ze žádosti musí
být patrné, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá informace dle tohoto
zákona. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště
(popř. adresu pro doručování). Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla, popř
adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádosti ve smyslu zákona.
Pro žádost o poskytnutí informace nemá OÚ Vráto žádný speciální formulář.
Obec posoudí obsah písemné žádosti a: V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná,
není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve
žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li
žadatel písemnou žádost do 30 dnů, obec rozhodne o odmítnutí žádosti, v případě, že
požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost se odloží a tuto
skutečnost sdělí obec do tří dnů žadateli; poskytne požadovanou informaci ve lhůtě
nejpozději do 30 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění a to písemně,
nahlédnutím do spisu; ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace
prodloužena, nejvýše však o 10 dnů; o tomto musí být žadatel informován.
Příjem žádosti a dalších podání
Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání lze podat v úřední den na obecním úřadě.
Všechny podání jsou opatřena datumem, podpisem přijímajícího a přidělena starostovi
nebo jeho zástupci.

Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím
obecního úřadu, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává na
Obecním úřadě Vráto (Vráto 20). Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva
obce v otázkách samostatné působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se
Krajskému úřadu Jihočeského kraje (České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2).
Pokud došlo rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze
podat v souladu s ustan. § 247 občanského soudního řádu žalobu k příslušnému soudu,
event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do protokolu a musí z něho být
patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Právní předpisy mohou stanovit
další náležitosti opravných prostředků.Informaci v konkrétní záležitosti podá pracovník
obecního úřadu. Na podávání opravných prostředků nemá Obecní úřad Vráto žádné
speciální formuláře.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky
obecního úřadu, kteří se vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových
možností.
Nejdůležitější předpisy, podle kterých obec Vráto postupuje a jedná:
- zákon č. 128/2000Sb. o obcích
- zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
- zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých
zákonů
- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
- zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
- zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- záion č. 138/1973 Sb. o vodách
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
- zákon č. 563/1991Sb. o účetnictví
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 565/1990 o místních poplatcích
- zákon č. 40/1994 Sb. o veřejných zakázkách
- zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
- zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a další.
- Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce
zákonů, jsou k nahlédnutí na obecním )řadě.

Občané se mohou ve věci podávání informací obrátit na pracovníka obecního úřadu,
starostu a jeho zástupce. Tito pracovníci mu v souladu se zákonem poskytnou
informaci nebo poradí postup, jak žádanou informaci získat.
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