OBEC BŘEŽANY II
BŘEŽANY II 63, 282 01 ČESKÝ BROD, OKRES KOLÍN
www. brezanyii.cz
e-mail: obec@brezanyii.cz
bankovní spojení : Komerční banka, č.ú.: 9229151/0100
IČ : 00235288

TEL.: 321 672 769

DIČ: CZ00235288

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS
pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.
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Název
Oficiální název
Důvod a způsob založení
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Organizační struktura
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Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
4.2. Adresa úřadovny pro
osobní návštěvu
4.3. Úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla
4.5. Čísla faxu

Popis
Obec Břežany II
Obec Břežany II vznikla podle zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů dnem voleb do
obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle
zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce
- 7 členů
Finanční výbor- 3
členové
Kontrolní výbor – 3 členové
Příspěvkové organizace zřizované obce
Mateřská škola Břežany II
Břežany II 63
282 01 Český Brod
Telefon:
321672769
Starosta :
776710133
Místostarosta : 724290939
E-mail:
obec@brezanyii.cz
www.brezanyii.cz
ID Datové schránky: vrvas9p
Břežany II 63
282 01 Český Brod
Břežany II 63
282 01 Český Brod
Pondělí: 8,00 – 11,00 12,00 – 13,00 18,00 – 19,00
Středa: 8,00 – 11,00 12,00 – 13,00 18,00 – 19,00
Pátek: 8,00 – 11,00 12,00 – 13,00
321672769
NE
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4.6. Adresa internetové stránky
4.7. Adresa e-podatelny
4.8. Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat

www.brezanyii.cz
obec@brezanyii.cz
Datová schránka: vrvas9p
KB, č.ú. 9229151/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně
obecního úřadu v úředních hodinách
00235288
CZ00235288
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IČ
DIČ
Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
Žádosti o informace
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Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním
úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu
obecního úřadu (viz. bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na
elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7), nebo
do datové schránky obce (viz. bod 4.8)
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Opravné prostředky

Odvolání
Proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu
o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle § 16
InfZ a to nejpozději do 15 dnů od jeho
doručení.
Stížnost dle § 16 a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace (dále jen "stížnost") může podat
žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti, a to
písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a
nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt
písemný záznam.
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http://www.brezanyii.cz/urad/vyhlasky
http://www.brezanyii.cz/rozpocty
Písemné žádosti o informace lze adresovat na
adresu obecního úřadu (viz. bod.4.1), za
písemnou žádost o informaci se považuje také
žádost podaná elektronicky bez nutnosti
uznávaného elektronického podpisu, doručená
na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7),
nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Pozn. Pro podání opravného prostředku není
vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze
buď podat písemně nebo ústně do protokolu.
Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti
jakému rozhodnutí je podání učiněno.
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Formuláře
Popisy postupů – návody pro
řešení životních situací
Předpisy

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14.1. Nejdůležitější používané
předpisy

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění
pozdějích předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. O
vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součásti ústavního pořádku
České republiky.
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
zákon č. 167/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č.
499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a
o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
zákon č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o
elektronickém podpisu), ve znění
pozdějších předpisů, a další
související zákony
(Tento zákon upravuje používání
elektronického podpisu,
poskytování souvisejících služeb,
kontrolu povinností stanovených
tímto zákonem a sankce za
porušení povinností stanovených
tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci
výkonné, orgánů územních
samosprávných celků a jiných
orgánů, právnických a fyzických
osob, pokud vykonávají
působnost v oblasti veřejné
správy).

zákon č. 133/2000 Sb. o
evidenci obyvatel a rodných
číslech
▪ zákon č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích
▪ zákon č. 200/1990 Sb. o
přestupcích
▪ zákon č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
Úplné znění právních předpisů je dostupné
na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
▪

14.2. Vydané právní předpisy
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Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za
poskytování informací

Právní předpisy obce jsou dostupné na
internetových stránkách
http://www.brezanyii.cz/urad/vyhlasky
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu
nákladů spojených s vyhledáváním informací
dle Sazebníku úhrad za poskytování
informací

15.2. Usnesení nadřízeného
orgánu o výši úhrad za
poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a
odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata

Licenční smlouvy
Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Nejsou uzavřeny
http://www.brezanyii.cz/informace
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