Obec Dobrá, okr. Frýdek-Místek
Informace za rok 2002 dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11.května 1999 o svobodném
přístupu k informacím
Okres

Frýdek-Místek

Obec

Dobrá

IČO

296 589

Sídlo

Dobrá č. 230, 739 51

Telefon

558 641 491–2, 558 641 313

Fax

558 641 202

E-mail

oudobra@dobra.cz

WWW stránka

www.dobra.cz

Starosta

Ing.Jiří Macháček

Místostarostka

Alice Tancerová

Vedoucí správního odboru

Ing. Drahomíra Gongolová

Matrika, ohlašovna, sociální

Karla Kulíková

Účetní

Marcela Kolková

Místní poplatky, pokladna, fakturace

Jana Stachová

Podatelna, spisovna, sekretariát

Marcela Krestová

Správce obecního majetku

Jiří David

Vedoucí stavebního úřadu

Ing. Václav Kocich

Stavební úřad

Jaroslava Frischtoková

Překopy MK, kácení, rybářské lístky,SHR

Radka Mohylová

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí

8,00

-

17,00

Středa

8,00

- 17,00

Zveřejnění informací
Obec zveřejňuje informace na úřední desce obecního úřadu, na vývěskách umístěných v obci, na
Internetu, v informačním zpravodaji obecního úřadu, v denním tisku a dalších sdělovacích
prostředcích

Poskytování informací na základě požádání
Fyzické i právnické osoby mohou podávat žádosti o poskytnutí informací:
 ústně nebo telefonicky .
 písemně
Na takto podanou žádost bude informace poskytnuta:





formou písemné odpovědi
nahlédnutím do spisu
pořízením kopie
elektronickou poštou nebo prostřednictvím paměťového media

Žádosti, dožádání, informace, stížnosti, předložení návrhu či podnětu se podávají obecnímu
úřadu, který rovněž vydává rozhodnutí.
Proti rozhodnutí o odmítnutí informace ( i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve
lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti
( v případě nečinnosti).
Odvolání se podává k obecnímu úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání ve
věci přenesené působnosti rozhodoval okresní úřad, od 1.1.2003 krajský úřad. Ve věci samostatné
působnosti rozhoduje rada obce.
Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání (den doručení obecnímu úřadu).
Požadované informace se poskytují v těchto lhůtách:
 rok 2002 do 15 dnů (platí i pro další léta)
V případě možnosti prodloužení výše uvedené lhůty (§ 14 odst.5)
 rok 2002 do 25 dnů (platí i pro další léta)
Žadatel musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn a to včas před uplynutím lhůty pro
poskytnutí informace.

Sazebník náhrad za poskytnutí informací

Vyhledávání informací

každá započatá hodina 40,-Kč

Kopírování

A4 1 strana 2,- Kč
A3 1 strana 4,- Kč

Poštovné

dle platných tarifů

Náklady spojené s písemnou odpovědí zaslané poštou se budou hradit pokud celkově přesáhnou
40 ,-Kč.
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení )
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, změně některých zákonů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování podpisu
obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 obecně závazné vyhlášky Obce Dobrá















Všechny sbírky zákonů od roku 1960 a obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou poskytnuty
k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Obec Dobrá je zřizovatelem

Základní škola Dobrá

Dobrá č. 860

tel. 558 641 301

Mateřská škola Dobrá

Dobrá č. 710

tel. 558 641 006

Místní knihovna Dobrá

Dobrá č. 230

tel. 558 641 016

Výroční zpráva

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ, okres Frýdek-Místek
739 51 Dobrá č. 230
Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Dobrá v oblasti poskytování informací za rok 2002.
1. Obecnímu úřadu Dobrá nebyla za rok 2002 doručena žádná písemná žádost poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2. Ústní nebo telefonické žádosti byly vyřizovány běžně v úředním styku. V případě
nespokojenosti s ústní odpovědí nebyla následně uplatněna žádná písemná žádost.
3. Za poskytnutí informací nebyly vůči žadatelům uplatněny žádné náhrady.
Dobrá, 26.února 2003
Ing. Jiří Macháček
starosta obce

