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1. Úvod
Tato pravidla upravují organizačnía procedurá|níotázky pro rea|\zaci zákona ě. 106l|999 o
svobodnémpŤístupuk informacím(dále jen zákon) v podmínkáchobce StaréSedliště.Jejich
cílem není duplicitní citace vybranych ustanovenízákona, ale sjednocenípostupu zaměstnancťt
obce pŤijejich aplikaci.
oU a orgánťr
2. ZveÍejřování informací (obsah)
obec StaréSedliště(dálejen obec)jako povinny subjektdle $ 2 odst. l zákonaje povinna
zveŤejĚovatdle $ 5 zákona tyto informace:
č:.2)
a) informaceo obci jako právnickéosobě (viz pŤíloha
strukturuobecníhoriŤadu(viz pŤílohač.3)
b) organizační
c) moŽnostipodáváníopravn;fchprostŤedk proti rozhodování sek oU i orgán obce (viz bod
č.9)
pŤivyŤizováníŽádostí(viz pŤílohač.1)
d) postupťrŤadu
(viz pŤíloha
pŤedpisti
č.4)
e) pŤehlednejd ležitějších
f) sazebník hrad za poskytováníinformací(viz bod č.10)
rok (viz bod č.11 ).
g) qiročnízprávu o poskytováníinformacízaptedchozíkalendáŤní
Dalšímiinformacemi, kteréobec dle $ 5 odst. 4 zákona zveŤejřuje,jsou zápisy Zastupitelstva
obce StaréSedliště,platnéobecnězávaznévyhlášky azásady, návrh rozpočtuměsta,rozpočetna
pŤíslušny
kalendáŤnírok, zámérynakládat s obecním rozpočtem,záměry pŤevodua pronájmu
nemovitého majetku. ostatní informace jsou zveŤejřovány dle rozhodnutí orgánti obce a
vedoucího pracovníka obecního tiŤaduv rámci kompetencívymezenych zákonem o obcích,
pravidly pro činnostivybor a komisí a organizaěnímŤádemobecního Ťadu.

t

ve VěstníkuÚradu pro ochranu osobních
V souladu se stanoviskemMV č.2l2OO4uveŤejněném
jsou
informace pro veŤejnostuveŤejněnyV upravenéverzi z
ridaj , částka30 ze dne 1|,2.2004
rozsahu zveÍejřovanychosobníchridajtipodle zákona č. 10|12000
dtivod dodrženípŤiměŤenosti
Sb. o ochraněosobních daj .
Do kompletníchtext je možno nah|ížet
a dělat si z nich vypisky dle $ 16 odst. 2, písm. e)
zákona č. 12812000Sb., o obcích(obecnízŤízenive zněnípozdějšíchpŤedpisťr.
osoby' kterése
jinlch
je
seznamujís osobnímiridaji
osob nesmídále šíŤit.
3. Zprisob a rozsah zveŤejněníinformací (formy)
obec zveŤejĚujeinformacetěmito zptisoby:
a) na Ťednídesce (i její elektronicképodobě)a na vyvěsce pŤedbudovou obecníhoriŤadu
b) Obecnim zpravodaji
c) tiskovézprávy v dennímtisku a sdělovacíchprostŤedcích
d) v kanceláŤisprávního seku obecního Ťadu,kde jsou k nahlédnutí
sbírkyzákon , obecně
závaznévyhlášky obce StaréSedliště
e) na internetu.
4. Stanoveníveňejn;ichregistrri
jsou vedeny a Spravoványregistry:
Na obecnímťrŤadě
a) registrobyvatel
b) evidenceplátcti místníhopoplatkuze ps
c) evidenceplátcti místníhopoplatkuZa provoz systémushromažďování,sběru' pŤepravy,
vyuŽivánía odstraĚováníkomunálníchodpadťr
tŤídění,
5. Stanovenídoprovodnfch informací
Doprovodnéinformacedle $ 3 odst.4 zákona nejsouzveŤejĚoványautomaticky,ale sdělovány
pŤiposkytováníinformaci na základě žádosti.
6. Ochrana rÍdajri
Zvetejťlovánia poskytováníněkterych daj m žebyt vyloučeno,pŤípadně
omezeno.Děje se tak
jen za dodrženípodmínekstanovenychzákonem.
6.1. Ochrana utajovanych informace
Za informace spadajícído režimu utajovanych informací dle $ 7 zákona jsou povaŽovány
informacetakto označené
v seznamuutajovan;/chinformací.Za stanovenía oznaěenípŤíslušného
stupně utajenív podmínkáchobecníhoriŤaduzodpovídá zákona č,.l48l98 Sb. v platnémznění
starosta.
6.2.ochrana osobnostia soukromí
Informaceo osobnostia soukromífyzicklch osob se v souladus $ 8a a 8b zákona 106l1999Sb.
neposkyují.
6.3. Ochrana obchodníhotajemství
Úaa3e sdělenéuchazečio veŤejnézakázky pŤipodáv ání nabídekv rámci všechzp sobri zadáváni
dle zákona č. 13712006Sb., v platnémznění,jsoupovažoványza obchodnítajemstvípouze v
Žeje za obchodnítajemstvíuchazečiv nabídkáchvyslovně oznaěí.
tom pŤípadě,
6.4. Ochrana rÍdajrio majetkovych poměrech

.

jsou považoványúdajezjištěné
při vymríhrfuí
Za dÍuémé
údajeo majetkowýchpoměrechobčanů
nedoplatkůpři exekuěnímřízení(správa místníchpoplatku) a při Íízenío poskytovánídávek
pomociv hmotné
nouzi.
7. Okruh vnitřníchpokynůa personá|níchpředpisů
předpisydle $ l l odst' 1 písm.a) zákonajsou zejména
Za vnitřnípokynya personální
považovány:
a) spisoqýřrád
b) pracovnířád
c) organizační
řád
d) poámí řád
e) závazná smémiceoběhuúěetních
dokladů
f) pracovnínáplně
g) zásady hospodďenís prostředkysociálníhofondupracovníků
8..Povinnostia postuppři vyřizováni žádostío poskytnutíinformací
Ustrrěa telefonicky podanéžádostivfiizuje. starostka,místostarosta
a ostatnípracovníciv riímci
řrídemoU StaréSedliště(dálejen příslušnýpracovník).
svépůsobnostidanéorganizačním
Žádosti podanépísemně,prostřednictvímsítěnebo službyelektronicloýchkomunikacív souladu
s $ 14 ákona jsou přijímr{ny
a centrálněevidovány v podacímdeníkuobecníhoúřadu.Pod|e
příslušnému
pracovníku
čiúsekuk vyřízení.
obsahujsou následněpředrány
je možné
Vyříditžádost
těmitozpůsoby:
a) poskytnutíminformace- písemnouodpovědínebonahlédnutím
do spisu (o tom učiní
pracovníkzrianam)
pÍesýz:tu nedoplnil
b) odložením
žádosti-jeJi žádostneúplnáneboji žadate|
c) odmítnutím
žádosti
d) odepřením
informace
prostředíse řídíákonem č.123/98Sb.v platném
PoskyovríLrrí
informacío životním
znění'
je
Postuppro vlizování žádostí schematickyznázoménvpřílozeč.l.
9' odvo|ání
Pokud příslušnýpracovníkinformacineposkytrrenebožádostrozhodnutímodmítrre'lze podat
písemné
podle$ ló a 20 odst.4, zákonaě. 106/|999Sb. o svobodném
přístupuk
odvolríLní
informacícha $ l78 správníhořrídu.odvolríníse podává na správnímúsekuobecníhoúřadu.
10.Sazebnikúhrad
Zveřejňováníinformacíprovádíobecna svénáklady' obecníúřadjeoprávněnpožadovatúhradu
nríkladů
spojenýchs vyhledávráním
informací,např. za přímoumzdupracovníka.V současné
doběobecníúřadsvéhooprávněnínevyužíváa informaceposkytujejako službuobčanům.
11. Zpracování ýroční zprávy
rok v rozsahu
Výročnízprávu o činnostiv oblasti poskýování informacíza uplynulý kalendrířní
dle $ 18 zákola zpracujena zál<|adé
údajůz evidencevedenépffs|ušnýmipracovníkystarostka
obce. Vždy do 1. března běžtéhoroku se výroění zptáva,zleřejiuje na úřednídesce a na
weboých stránkách.
12.Přístup k předpisům

Fřístup k předpisůmobsaŽenýmve SbírcezríkonůčR, obecně závaztým vyhláškrírnobce a
pravid|ůmpřijaým orgrínyobce a nahlédnutí
do nich je každému
umožněnv úředníchhodinách
na správnímúsekuobecníhoúfudu.
13.Závěrečnáustanovení
Koordinaci postupu dle pravide| zajišťujestaroskta.Při řešeníotiízek neupravenýchtěmito
pravidly se postupujepodle zíkonaa obecněp|atnychpředpisů.
Tato pravidla byla schválenastarostkouobce starésedlištědne 15'5.2013
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Mgr.Jitka Valíčková
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PŤíloha
č.1

hematickÍ

u

rl

Íizovánížádostío informa

dnech dle obsahua v souladus
Ústní žádosti(i podanételefonicky) vyÍizujívriŤedních
ganizačním
Ťádemstarostka,místostarosta, zaměstnanciobecního Ťadu.
or
musípodat žádost
Není-li informace Žadate|iposkynuta aneboji povaŽujeza nedostatečnou,
písemně.
elektronicképodatelny,e.mailem čipŤedat
Písemnéžádostilze poslat poštou,prostŤednictvím
osobněkaŽdy pracovníden na správní seku obecního Ťadu.
Správnírisek:
. žádostzapíšedo centrálníevidence.
. žádostpŤidělídle obsahupŤíslušnému
risekučipracovníkuobecního Ťadu
pracovníkoÚ žádostvyŤídí:
PŤíslušny
.
poskytnutíminformace(písemnouodpovědínebo nahlédnutím
do spisu .navymu) do 15
Žádosti.o poskytnutíinformaceučinízáznam do jednoduché
dn od podánínebo upŤesnění
evidence.
- odložením
žádosti:
a)brání-li nedostatekridajrio ŽadatelipostupuvyÍízenižádostio informaci, vyzve
žadate|e
ve lhritě do7 dnťrode dne podáníŽádosti,aby žádostdoplnil, nevyhoví.li
Žádostse odloží,
žadateltéto
vyzvě do 30 dn ode dnejejíhodoručení,
p
informacese nevztahujík sobnostioÚ. Tuto od vodněnou
b) požadované
žádostižadateli.
skutečnost
sdělído 7 dnri ode dne doruč,ení
.
-

jaká informaceje poŽadována,
odmítnutímžádosti(pokudje nesrozumitelná,nenízŤejmé,
neboje žádostpŤíliš
obecná aŽadate|byl ve lh tě do 7 dnri od podánívyzván, aby ji
upŤesnila do 30 dnritak neučinil).
informace.
odepŤením
informace. pouze formou rozhodnutís náIežitostmidle $
odmítnutíŽádostia odepŤení
15 odst. 2 zákona.

PŤílohač.2

Vymezení prisobnostiobce StaréSedliště
obec StaréSedliště (dálejen obec) vznikla jako uzemnísamosprávnájednotkav souladu s 1 a
$ 2 zákonaě. 367190Sb. o obcích,v platnémzněníke dni 23.||.1990 a dle $ 4 tohoto zákona
vystupuje v právních vzlazích svym jménema nese odpovědnost z těchto vztahŮ vyp|yvající,
tedyje právnickou osobouve smyslu $ l8 odst.2 písm.c) zákona ě.4011964Sb., občanského
zákoníku,v platnémmění,a to právnickou osobou s plnou právnísubjektivitou.
Posláním obce StaréSedlištěje v samostatnép sobnosti zajištěníveŤejnésprávy na svém
zemí a vykon statní správy v pŤenesenéprisobnosti v zemním obvodu, za podmínek
stanovenychzákony(vizzejménahlava sedmáÚstavy ČR, $ 14 a $ 2| zákonao obcích).

PŤílohač.3

StaréSedliště. organizačnístruktu
sídlo:StaréSedliště, č.p.359,347 01 Tachov
telefon:374 787 752 , fax:374 787 730
tČo: 00260|42

DIČ: CZO0260|42

obec StaréSedlištěje plátcem DPH
starostka:Mgr. Jitka Valíčková
místostarosta:
Mgr. oldŤich Benda
Obec Staré Sedliště využíváke svéčinnostityto bankovní čty:
BéŽny ěet
Sociální fond
Fond rezerv a rozvoje

627401/0100
95325704t0600pro zaméstnanceoU
198004r389/0800
prostŤedkyz pŤedchozíchlet
210230863812700

PŤi poukazování platby na čet obce Staré Sedlištěje nezbyné nto|it správn variabilní
symbol, neboťten je rozlišovacímklíěempro zaÍazeniplatby. Jinak nelze platbu identifikovat.
Informaceo používanychvariabilníchsymbolech sdělí pracovnice finančníhoriseku na tel. č.
374 787 750

obecní Ťad
(stručnyqftah agendy sek )
Usek správní:
- evidenceobyvatelstva
. ověŤováníshody opisti listin a pravosti podpisti
. podatelna,pŤijatáa odeslaná pošta,poskyování informací, podávání žádostí,náwhri a
kopírovánÍ
stížností,
centrálníevidence stížností
volby do všechzastupitels\fch orgánri
dom
náavy ulic a číslování
hlášeníztrát a nál.eztt,sčítánílidu
evidence a zpoplatiování hracíchpŤístroj
potvrzování skutečností,
í tizeni a další
skartačn
pracovištěCzech Point

Úsek finanční:
- správa financíobce , vztahy ke státnímorgán m na seku financí
. rozpoěetobce'jeho sestavení,plnění,změny a hodnocení
- správa danía poplatkri, vymáhání dluhri obce
- četnictvía vykaznictví obce
. správa pŤíjmové
a vydajovépokladny
. mzdy pracovníktiobce
. evidencemístníhopoplatku ze ps
. evidencepojistnych události
- fakturace
. v;fběrmístníchpoplatktizaužíváníveŤejného
prostranství
- evidencemajetkuobce,jeho inventarizace
. zatazovánídokončenÝchinvestičních
akcí
Úsek místníhohospodáŤství:
životníprostÍedí:
. ochranapŤírodya krajiny
- odpadovéhospodáŤství
- správa danía poplatkri,vymáhánípokut a dluh obce
. správa pŤíjmové
pokladny
. evidenceobčani zaŤazen;ich
a shromaŽďováníkomunálníhoodpadu,
do systémutŤídění
. kontrolaplateb, vydáváni známekna popelnice' sprva poplatku za komunáLníodpad
. byová agenda
. pozemková agenda_ prodej a pronájempozemk ve vlastnictvíobce
. hŤbitovnictví
Úsek rídržby:
. ÚdržbáŤ,
obsluhanebh.prostŤedk, Ťidičtraktoru
Lesní hospodáŤství:
. lesníhospodáÍ,těžbadŤeva'pěstebníčinnost

organizačnísložkyObce StaréSed|iště:
. zásahovájednotka Sboru dobrovoln;ichhasiětiobce StaréSedliště,JPo V, velitel JiŤíVacek
- zásahovájednotka Sboru dobrovolnychhasičriobce Nové Sedliště,JPo V, velitel David Merg|
- knihovna
. Škotskáruda

- Základníškolaa MateŤskáškolaStaréSedliště,StaréSedliště360, ŤeditelMgr. Miloš Jíleček

PŤílohač.4
pňedpisripro iednání a rozhodováníobce
PĚehled neidriležitěiších
Mezi nejd leŽitějšípŤedpisy,podle nichžměstojedná a rozhoduje,patŤí:
o
zákon č.|28100Sb' o obcích
o
zákon ě. 49|101Sb., o volbách do zastupitelstevv obcích
o
zákon č. 500104Sb., o správnímŤizení
o
zákon č.84/90 Sb., o právu shromažďovacím
o
zákon č.l0l/00 Sb., o ochraněosobních dajri
o
zákon č'301/00 Sb.' o matrikách,jménua pŤíjmení
o
zákon č.l33100 Sb., o evidenci obyvatel a rodnlch číslech
o
zákon č.2|106Sb., o ověŤování
shody opisrinebo kopie s listinou...
o
zákon č.l |6190Sb., o nájmu a podnájmu nebytovychprostor
o
zákon č.202190Sb., o loteriícha jinych podobnfch hrách
o
zákoně.26212006 Sb., zákoníkpráce
o
zákon č.56|104Sb., školsky zákon
o
zákon ě, |37106Sb., o veŤejnychzakázkách
o
zákon č.159106,o stŤetuzájmtt
o
NaŤízení
vlády Čn o. 397192Sb., kterym se stanovípodrobnějšíriprava vztahiPolicie ČR
k orgán m obcía obecnípolicii
.
zákon č.3 |212002.Sb. o riŤednících
ÚSC
o
k informacím
zákon č.106/1999Sb., o svobodnémpŤístupu
o
zákon č' l3l97 Sb., o pozemníchkomunikacích
o
vyhl.č.I04l|997 Sb., kterouse provádízákon č.|3ll997 sb,
C
zákon ě.254101Sb.' o vodách
o
zákon ě. l8312006 Sb., o zemnímplánovánía stavebnímŤádu
.
vyhl. č. 52612006Sb.' kterou se provádějíněkterá ustanoveniz,č,183/2006Sb.
o
vyhl.č.498/2006Sb., o autorizovanychinspektorech
o
vyhl. č.49912006Sb., o dokumentacistaveb
O
na využíváníuzemí
vyhl. č. 50112006Sb., o obecn;fchpožadavcích
o
vyhl.č' 50312006Sb., o podrobnějšíripravěÚŘ'vs a Ús
o
zákon č.1||l94 Sb', o silničnídopravě
o
vyhl. ě.. 26812009Sb., o technic$ch požadavcíchna stavby
o
bezbariérové
uŽiváni
Vyhl.č.39812009Sb., o obecn ch technickych požadavcichzabezpečujících
staveb
o
zákon č.4|612009Sb., o urychlenív'.fstavbydopravníinfrastruktury
o
zákon č.|33ll985 Sb., o poŽárníochraně
o
zákon č.329120l1Sb., o poskytovánídávek osobám se zdravotnímpostiŽením,ve zněni
pozdějšíchzákonri
o
zákon č.359/|999 Sb., o sociálně právníochranědětí
o
zákon č,.32912005
Sb., k ochraněpŤedškodamip sobenfmi alkoholem,tabákem a jinymi
návyko''".fmilátkami a o změně souvisejícíchzákonri,ve zněnípozdějšíchpŤedpisri
.
zákon č.329120|1Sb., o poskyování dávek osobám se zdravotnímpostiženíma o změně
souvisejícíchzákonri
o
zákon č.1|012006Sb.. o životnímminimu
o
zákon č.94l|963 Sb., o rodině
o
zákon ě.25612001Sb.' o pohŤebnictví
o
zákon č.3612010Sb., riplnézněnízákona č.2351204Sb., o DPH
o
zákon č.565l|990 Sb., o místníchpoplatcích
o
pravidlech zemníchrozpočtri
zákon č.25012000Sb., o rozpočtov,./ch
.
zákon č.27l20l0sb., plnézněni zákonaě.563l|99l Sb.,o četnictvía vyhláškaě.38312009
vyhláška41012009

.
.
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

správě
zétkon
ě.320/2001 sb., o finančníkontrole ve veŤejné
kontrole
vyhl. MF ě.6412002, kterou se provádí zákon o ťrnanční
naŤ.vlády Čn e. 56412006Sb., o platoqfch poměrechzaměstnancŮ.......
naŤ.vlády Čysltzoo3 sb., o odměnách členŮmzastupitelstev
zákon č.28012009Sb., dařovf Ťád,ve nění pozdějšíchpŤedpisri
zákon č.338/1992sb.' o dani z nemovitostí
zákon ě. 634/2004sb. o správníchpoplatcích
zákon ě. I85/200l sb.' o odpadech
zátkonč.1l4/I992 Sb., o ochraně pŤírodya krajiny
zákon č.201'/2012sb., o ochraněovzdáší
zilkon ě.24611992sb., na ochranu ntíÍatproti lfrání
zákon ě.33411992sb., o ochranězemědělskéhop dníhofondu
zilkon ě.27412001 Sb., o vodovodech a kana|izacich
zákoně.100/2001 sb., o postlzovánívlivri na životníprostŤedí
zákonč,.t23/l998 Sb.' o právu na informacev životnímprostŤedí
zákoně, |672012 Sb., aněnazákona o archivnictvía spisovéslužběa dalšíchákonŮ
zátkoně. 132/2006sb.. o kronikách obcí
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obecní riŤadStaréSedliště
StaréSedlištěč.p. 359
347 0l Tachov

Zádost
o podaÍIípísemnéinformace dle zékonač. 10611999Sb., o Svobodném
pŤístupuk informacím - fyzická osoba
Jméno
PŤíjmení
Datum narození
Bvdliště

..............

Adresa pro doručování(liší.lise od místatrvaléhopobyu):

Text žádosti:

V

a.........aa.a...aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...a....dll

o..aaaaaaaaaaa.....o.!.....a.a..aaaa..a

l1

obecní ŤadStaréSedliště
StaréSedlištěč.p. 359
347 0l Tachov

Žáďost
inforÍnacedle zákonač.10611999Sb., o Svobodném
o podánípísemné
pŤístupu
k informacím_ právnická osoba
Název
TC

lv

.........

Adresa sídla
(i elektronickáadresa)........
Adresa pro doručování

Text žádosti:

t2

