
Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o 

povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1. Název: Obec Bříza 

2. Důvod a způsob založení 

Obec Bříza byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zákona č.128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění 

pozdějších předpisů 

3. Organizační struktura 

Milan Drobný - starostka  

Ivana Šindelářová - místostarosta  

Helena Jíravová - hlavní účetní 

4. Způsob a místo získávání informací  

       Doručovací adresa: 

              Obec Bříza 
              Bříza 110 
               41301 Roudnice nad Labem 

        Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 

               Obec Bříza 

               Bříza 110 

               41301 Roudnice nad Labem 

        Úřední hodiny: 

               Pondělí: 16:30 - 18:30 

        Telefonní čísla 

775 631 105 - starosta 
776 631 104 – místostarosta 

 
Adresa internetové stránky 

               www.obecbriza.info 

        Adresa e-podatelny 

               urad@obecbriza.info 

5. Bankovní spojení 

               Číslo účtu: 1602147, kód banky: 0100 

http://www.obecbriza.info/


 

6. IČ:00263419 

7. DIČ: Obec Bříza není plátcem DPH 

8. Dokumenty  

Územní plán (připravujeme)  
Rozpočet 
Vyhlášky zastupitelstva obce 

9. Žádosti o informace  

osobně na OÚ Bříza 
elektronicky na adresu: urad@obecbriza.info  
poštou na adresu OÚ Bříza (viz. doručovací adresa) 

10. Příjem žádostí a dalších podání  

poštou na adresu Obec Bříza, Bříza 110, 413 01 
osobně na Obecním úřadě Bříza v pondělí od 16:30 do 18:30 hod.  

 

11. Opravné prostředky  

            Místo, lhůta a způsob podání opravného prostředku proti rozhodnutí Obecního úřadu Bříza 

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem Bříza se podávají ve lhůtách a                    
způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných 
správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup 
odvolatele při podání odvolání. 

2) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 
15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad 
neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Bříza, Bříza 110, 413 
01. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti 
rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je 
přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). 

12. Formuláře  

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.  

Současně však doporučujeme: řešení životních situaci na portálu veřejné správy: 

o http://http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place  

 

14. Předpisy  

       Nejdůležitější používané předpisy: 

http://www.obecbriza.info/category/hospodareni-obce/
http://www.obecbriza.info/category/uredni-deska/vyhlasky/
http://http/portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


 Ústava České republiky 
 Listina základních práv a svobod 
 zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 
 zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
 zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
 zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
 zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
 zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
 zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
 zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
 zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník 
 zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
 zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
 zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
 zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
 zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
 zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech 
 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
 zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
 nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
 zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
 zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon 
 zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona) 
 zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
 zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
 zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích 
 zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
 organizační řády a interní předpisy  

       Úplná znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy  
 
       Vydané právní předpisy: Vyhlášky zastupitelstva obce 

 

15. Úhrady za poskytování informací  

         Sazebník úhrad za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy   

       Obec Bříza nevede licenční nebo podlicenční smlouvy. 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

       Výroční zpráva Obecního úřadu Bříza o poskytování informací 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/_s.155/699/place
http://www.obecbriza.info/category/uredni-deska/vyhlasky/
http://www.obecbriza.info/2012/03/24/sazebnik-vyse-uhrad-nakladu-za-poskytovane-informace/
http://www.obecbriza.info/category/informace-dle-zakona-c-1061999-sb/

