Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
Označení a
Uvozovací text
1. Název

Obsah položky
Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres
Olomouc, kraj Olomoucký

2. Důvod a způsob
založení

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění
zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

3. Organizační
struktura

Obec Věrovany je tvořena zastupitelstvem obce, radou obce, starostou,
místostarostou (jmenný seznam viz. samospráva)
Zastupitelstvo obce – 9 členů
- Kontrolní výbor – 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
- Komise kulturní, školská a sociální –3 členové
- Komise výběrová – 3 členové

4. Kontaktní
spojení
5. Kontaktní
poštovní adresa
6. Adresa
úřadovny pro
osobní návštěvu
7. Úřední hodiny
8. Telefonní čísla
9. Číslo faxu
10. Adresa
internetové
stránky
11. Adresa epodatelny
12. Další
elektronické
adresy
13. Případné platby
lze poukázat
14. IČ
15. DIČ
16. Dokumenty

Obec Věrovany je zřizovatelem příspěvkové organizace:
a) Základní škola Věrovany, PO
b) Mateřská škola Věrovany, PO
Obec Věrovany je zřizovatelem organizační složky obce:
a) SDH Věrovany
b) SDH Nenakonice
c) Knihovna obce Věrovany
Tel/fax: 585964260
Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany
Obec Věrovany, Rakodavy č.p. 325, 1. patro, dveře č. 2
Pondělí: 7,30 – 12,00
Středa: 7,30 – 12,00
585964260
585964260
www.verovany.cz

13,00 – 16,00
13,00 – 17,00 hodin

podatelna@verovany.cz
starosta@verovany.cz – starosta obce
obec@verovany.cz – úřadovna
Česká spořitelna a.s.
Č.ú.: 180 105 0379/0800
Uvádí se i variabilní, příp. specifický symbol platby a její účel
00635707
CZ00635707 , plátci DPH
Viz. dokumenty

17. Rozpočet
18. Žádosti o
informace

Viz. ostatní dokumenty, příp. úřední deska, archiv
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
na podatelně OÚ Věrovany osobně, nebo poštovní zásilkou, příp.
elektronicky s podpisem

19. Příjem žádostí a
dalších podání

Podatelna obce Věrovany – osobně, poštou, příp. elektronicky.
Žádost musí obsahovat všechny povinné údaje ze zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Co musí žádost
obsahovat - formální náležitosti (v případě písemného podání)
V žádosti musí být uvedeno:
a.
b.
c.

komu je určena, kterému povinnému subjektu, tj. např. Obci Věrovany
kdo ji činí, u podání elektronickou poštou musí být uvedena elektronická
adresa
vymezen předmět žádosti, tj. požadované informace

Žádost o poskytnutí informace se odloží:




pokud není zřejmé komu je určena, (§ 14 odst. 2)
pokud není zřejmé kdo ji činí (§ 14 odst. 2)
pokud se nevztahuje k působnosti obce Věrovany (§ 14 odst. 3 písm. b),
tuto odůvodněnou skutečnost sdělí obec Věrovany do tří dnů žadateli

O odmítnutí žádosti se rozhodne:




v případě nesrozumitelnosti žádosti
v případě příliš obecně formulované žádosti, pokud žádost není ve lhůtě
30 ti dnů upřesněna - na tato rozhodování se nevztahuje zákon o
správním řízení.
V případě byť částečného nevyhovění žádosti o podání informace (§ 15) na toto řízení se vztahuje zákon o správním řízení a občan má právo
využít opravných prostředků proti takovému rozhodnutí.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle správního řádu:
Příslušným k vydání rozhodnutí ve správním řízení je Obecní úřad Věrovany.
Toto rozhodnutí musí být vydáno v souladu se zákony, musí vycházet z objektivně
získaných skutečností a musí splňovat náležitosti dané zákonem o správním
řízení. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Zákon č. 500/2004
Sb., o správním řízení
V případě, že v příslušné lhůtě požadované informace nebyly poskytnuty ani
nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to - platí právní domněnka, že bylo vydáno
rozhodnutí, kterým bylo vydání informací odepřeno.
Způsoby poskytnutí informace:
ústně
písemně, a to elektronickou poštou
nahlédnutím do spisu
pořízením fotokopie
na paměťových médiích
Na písemné podání je třeba odpovědět písemnou formou

Lhůty pro podání informace
Základní lhůtu pro podání informace 15 dnů (§ 14odst. 3 písm. c) lze ze
závažných důvodů prodloužit, a to nejvýše o 10 dnů (důvody jsou taxativně
vymezeny v § 14 odst. 5). Tyto lhůty se dále ze zákona prodlužují podle § 20 odst.
3 takto:
časové období

lhůta pro podání
informace
(základní)

do 31. 12. 2000
do 31. 12. 2001
od 1. 1. 2002

30 dnů
23 dnů
15 dnů

možnost
prodloužení o
(lhůta
prodloužená)
20 dnů
15 dnů
10 dnů

celkem

50 dnů
38 dnů
25 dnů

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován vždy
před uplynutím základní lhůty pro podání informace.
Pro počítání lhůt platí pravidla stanovená v § 27 správního řádu.Zákon č.
500/2004 Sb., o správním řízení

20. Opravné
prostředky

Odvolání
Proti předmětnému rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne doručení u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo měl vydat
(popř. ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace). O
odvolání rozhoduje ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad
Olomouckého kraje, ve věcech samostatné působnosti rozhoduje Rada
obce Věrovany, pokud Zastupitelstvo obce Věrovany nestanoví jiný orgán.
Také na odvolací řízení se vztahují příslušná ustanovení správního
řádu.Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve
lhůtě 30-ti dnů odvolacímu orgánu.
Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od
předložení, pokud v této lhůtě o odvolání nerozhodne, platí opět právní
domněnka, že odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí
potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby
podle § 247 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád,
v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem.

21. Formuláře

Obec Věrovany, Obecní úřad Věrovany

Rakodavy č.p. 325
783 75 Věrovany
Telefon: 585 964 260
Fax: 585 964 260

ŽÁDOST

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Žadatel:
a) Fyzická osoba:
Jméno a příjmení: ………………………………… datum narození:
………………/…………
Adresa trvalého pobytu/bydliště:
…………………………………………………………………………………………..
Doručovací adresa:
Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………...
b) Právnická osoba :
Obchodní jméno: ………………………….…………………. IČ: ……………………………
Jméno a příjmení zástupce pro jednání:
………………………….………………………..
Adresa: …………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………… E-mail: ……………………………………………...
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Způsob poskytnutí informace (vyznačte zvolený způsob):
a) zaslat na dobírku na výše uvedenou adresu
b) k osobnímu vyzvednutí v budově obecního úřadu
c) datovou schránkou – ID:
Dne: ........................................

podpis žadatele

Poučení: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je
požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě
vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím
odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených
na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná
informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

22. Popisy postupů
– návody při
řešení životních
situací

https:/portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
a) Přihlášení k trvalému pobytu na OÚ Věrovany: osoba
s platným občanským průkazem a listinou o vlastnictví
nemovitosti, do které se přihlašuje, příp. s úředně
oveřenou písemností, ve které vlastník nemovitosti
souhlasí s přihlášením trv. pobytu, či nájemní smlouvou,
vypíše formulář, uhradí správní poplatek 50,-/osobu a po

23. Předpisy

24. Vydané právní
předpisy
25. Sazebník úhrad
za poskytování
informací – dle
nařízení vlády č.
173/2006 Sb., o
zásadách

obdržení náhradního dokladu si musí do 15 dní na
Magistrátu města Olomouce, Palackého 4, požádat o
vydání nového OP.
b) Změna trvalého pobytu v obci: dtto
c) Zrušení trvalého pobytu v obci: osoba se přihlásí do místa
nového trv.pobytu a ohlašovna nového TP tuto změnu
nahlásí přes ROB Obci Věrovany
d) Místní poplatky v obci: za odpad se platí za osobu a rok
podle trvalého pobytu v obci, za psa platí majitel či držitel
psa, jež má TP na území Věrovan, za veřejné prostranství
– dle obecně závazné vyhlášky, stočné, nájmy obecních
pozemků a hrobů – smluvně. Výše místních poplatků je
uvedena v aktuální platné obecně závazné vyhlášce obce
Věrovany v sekci obecní vyhlášky.
e) Legalizace – ověřování podpisů: osoba s platným
občanským průkazem, příp. pasem se musí osobně
dostavit na úřad, správní poplatek za každý podpis je 30,Kč
f) Vidimace – ověřování listin: osoba musí předložit
k ověření originál vidimované listiny,správní poplatek za
každou i započatou stránku je 30,- Kč
g) U legalizace a vidimace se vychází ze zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Zákon č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a další zákony týkající se jednotlivých úkonů, v platném znění
1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod v platném znění
Zákon.ř. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http:/aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Seznam Obecně závazných vyhlášek a řádu je v sekci obecní vyhlášky.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:
Kopírování
A 4 jednostranně
5.- Kč
A 4 oboustranně
10.- Kč
A 3 jednostranně
15.-Kč
A 3 oboustranně
30,- Kč

stanovení úhrad
a licenčních
odměn za
poskytování
informací podle
zák o
svobodném
přístupu
k informacím
26. Usnesení
nadřízeného
orgánu o výši
úhrad za
poskytnutí
informací

Práce na počítači
(strojová hodina)

150.- Kč

Odesílání faxem a telefonické hovorné – dle platného ceníku
Telecomu, a.s.
Vyhledávání informace za každou
i započatou hodinu
Poštovné
Listovní na dobírku, R
Balíkové na dobírku, R

150.- Kč
dle tarifů České pošty
dle tarifů ČP

Náklady na samostatné odborné posudky,
odhady
(dle sazebníku
poskytovatele)
Cestovní náklady
k danému období)
CD,DVD, disketa

(sazby dle platných legislativ
50.- Kč

Úhrada za poskytnutí informace se provádí v hotovosti na
příjmový
pokladní doklad nebo svkladem na účet, a to před vydáním
požadované informace.
Ad 26. Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla
dosud přijata
27. Výroční zpráva
podle zákona č.
106/1999 Sb.
28. Kontaktní osoba
29. Licenční
smlouvy
29. Vzory licenčních
smluv
30.Výhradní licence

Ročně se podává na úřední desce: fyzicky i elektronicky
Miroslav Kubíček – starosta obce
Lukáš Bartoň - místostarosta
Ivana Musilová - úřednice
nejsou
nejsou
není

