OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
TEL. 321 672 721
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300
IČ : 00235709
DIČ: CZ00235709

rPřehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro

zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.
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Název
Oficiální název

Popis
Obec Rostoklaty

Důvod a způsob založení

Obec Rostoklaty vznikla podle zákona č. 367/1990
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem
voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Organizační struktura

Zastupitelstvo obce
Finanční výbor
Kontrolní výbor
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Kontaktní spojení

Rostoklaty čp 32
281 71 Rostoklaty
Telefon: 321 672 721
E-mail: obec@rostoklaty.cz
WWW: rostoklaty.cz
ID Datové schránky: zysbihw
Rostoklaty čp 32
281 71 Rostoklaty
Rostoklaty čp 32
281 71 Rostoklaty

4.1. Kontaktní poštovní adresa
4.2. Adresa úřadovny pro osobní
návštěvu
4.3. Úřední hodiny
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4.4. Telefonní čísla
4.5. Čísla faxu
4.6. Adresa internetové stránky
4.7. Adresa e-podatelny
Bankovní spojení
IČ

DIČ
Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
Žádosti o informace

Pondělí : 8,00 – 13,00 a 17,00 – 19,00
Úterý : 8,00 – 13,00 a 17,00 – 19,00
321 672 721
NE
www.rostoklaty.cz
obec@rostoklaty.cz

ČSOB, č.ú. 112308464/0300
00235709
CZ00235709
Úřední deska
Úřední deska
Žádosti o informace se podávají osobně na
podatelně Obecního úřadu Rostoklaty, 281 71
Rostoklaty čp 32, nebo písemně na adresu
1
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Příjem žádostí a dalších podání
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Opravné prostředky

Obecního úřadu Rostoklaty, 281 71 Rostoklaty čp
32, ev. prostřednictvím datové schránky
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání
se podávají osobně na podatelně Obecního úřadu
Rostoklaty, 281 71 Rostoklaty čp 32 nebo písemně
na adresu Obecní úřad Rostoklaty, 281 71
Rostoklaty čp 32
Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15
dnů od jeho doručení.
Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace (dále jen "stížnost") může podat
žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti , a to
písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a
nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt
písemný záznam.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není
vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze
buď podat písemně nebo ústně do protokolu.
Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti
jakému rozhodnutí je podání učiněno.
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Formuláře
Popisy postupů – návody pro řešení
životních situací
Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného
a povinného subjektu při vyřizování
žádostí o poskytnutí informací, postup
při rozhodování a poskytnutí informací
a oprávnění žadatele v případě
odmítnutí informací).
zákon č. 167/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve
znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
(Tento zákon upravuje používání
elektronického podpisu, poskytování
souvisejících služeb, kontrolu
povinností stanovených tímto zákonem
a sankce za porušení povinností
stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
v platném znění
(upravuje postup orgánů moci
výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných orgánů,
právnických a fyzických osob, pokud
vykonávají působnost v oblasti veřejné
správy).
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zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Platné obecně závazné vyhlášky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce
14.2. Vydané právní předpisy
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Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování
informací

Obec Rostoklaty vydává m.j. obecně závazné
vyhlášky, které mají povahu právních předpisů.
Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná
se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy
(interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné
vyhlášky a jiná opatření.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu
o výši úhrad za poskytnutí informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů
spojených s vyhledáváním informací, např. za
přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a
technických nosičů dat a odesílání informací,
přičemž vydání informace se může podmínit
zaplacením úhrady nebo zálohy.
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti
o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady
sdělené žadateli písemně povinným subjektem před
podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny
za oprávnění užít informaci na základě licenční
smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a
to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán.

Licenční smlouvy
Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Úřední deska
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