Povinně zveřejňované informace
1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.
Obecní úřad Chrást - povinný subjekt
tř. Čs. odboje 133
330 03 Chrást
tel.: 377 945 207
Obec Chrást - právnická osoba
tř. Čs. odboje 133
330 03 Chrást
tel.: 377 945 207
datová schránka (ID): g2gb2h5 (obec Chrást)
IČO: 00257851
DIČ: CZ00257851

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za
kterých provozuje svoji činnost.
Vznik obce
Prvně se Chrást připomíná v listině krále Václava I. v roce 1242.
V souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, jsou povinnými subjekty obce Chrást, které poskytují
informace vztahující se k jejich působnosti, orgány územní samosprávy.
V rámci obce Chrást – jako jednotky územní samosprávy – jsou těmito orgány
Zastupitelstvo obce Chrást, starosta a Obecní úřad Chrást (dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích).

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.
Obecní úřad Chrást
Je orgánem obce Chrást, který plní její úkoly v oblasti územní samosprávy i státní
správy na obec Chrást přenesené.
Organizační struktura
Starosta
└ účetní
└ podatelna
└ referent
└ matrika
└ údržba
└ správce majetku
└ uklízečky
└ dělník
└ pečovatelky
└ knihovnice
└ správce překladiště

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro
elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud
existuje), jiné možné spojení.
Adresa: tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást
Telefon: 377 945 207
Fax: 377 945 360
Oficiální e-mailová adresa: podatelna@obecchrast.cz
Datová schránka (ID): g2gb2h5 (obec Chrást)
Elektronická podatelna: epodatelna@obecchrast.cz
Oficiální informační server obce: www.obecchrast.cz
Úřední hodiny pro osobní podání:
Po, St 7:00 - 17:00
Út, Čt 7:00 - 15:00
Pá 7:00 - 13:00

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
ČSOB, č. ú. 111406230/0300

6.

Identifikační číslo organizace (IČO).
00257851

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ).
CZ00257851

8.

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
viz příloha (http://www.obecchrast.cz/informace-ze-zakona.xhtml)

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost,
předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
1. Podání elektronicky:
a) elektronickou poštou - podatelna@obecchrast.cz
b) elektronickou podatelnou - epodatelna@obecchrast.cz
c) datovou schránkou – ID g2gb2h5 (obec Chrást)
2. Podání písemně:
a) poštou - tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást
b) osobně - tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást
Žádost o poskytnutí informace je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí
ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o
lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).
Písemné žádosti na OÚ musí přijmout podatelna.
Sepisuje-li žadatel žádost na OÚ je vhodné, aby ji podal na standardizovaném
tiskopise, který najde v příloze (http://www.obecchrast.cz/informace-zezakona.xhtml).
3. Podání ústně:
a) telefonicky - 377 945 207
b) osobně - na podatelně OÚ

Pokud lze informaci podat okamžitě ústně, bez dalších jiných nákladů vzniklých
obci, pak ji poskytovatel podá (nesouhlasí-li žadatel s ústní odpovědí, vyzve jej
poskytovatel, aby žádost podal písemně, např. formou podání žádosti vyplněním
formuláře, který najde v příloze (http://www.obecchrast.cz/informace-zezakona.xhtml).
10.

11.

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=500%2F2004&number2=&n
ame=&text=) pokud speciální zákon nestanoví jinak
Vyřízené žádosti o informace viz příloha (http://www.obecchrast.cz/informace-zezakona.xhtml)
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí
povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba
dodržovat při těchto činnostech.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, hlava VIII
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=500%2F2004&number2=&n
ame=&text=) pokud speciální zákon nestanoví jinak

12.

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Formulář v příloze (http://www.obecchrast.cz/informace-ze-zakona.xhtml).

13.

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).
Viz internetové stránky
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place a dále
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=61054.

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná
a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto
předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=106%2F1999&number2=&na
me=&text=
2. Právní předpisy obce Chrást (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu
v úředních hodinách)
http://www.obecchrast.cz/dokumenty-ke-stazeni/obecni-vyhlasky-a-narizeni.xhtml
3. Vybrané právní předpisy České republiky
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky
- zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně notářského řádu
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č. 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
- zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním
provozu)
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků o změně některých
zákonů
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

15.

16.

17.

Sazebník úhrad za poskytování informací.
Sazebník v příloze (http://www.obecchrast.cz/informace-ze-zakona.xhtml).
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu
v oblasti poskytování informací.
Výroční zprávy v příloze (http://www.obecchrast.cz/informace-ze-zakona.xhtml).
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných
organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně
navázány na rozpočet povinného subjektu.
1. Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
Chrást, nám. Čsl. legií 26
2. Mateřská škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
Chrást, Železniční 486
3. Základní umělecká škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace
Chrást, Vilová 289
V Chrástu dne 1.3.2014

