Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se
stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím
dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
1. Název
Obecní úřad Ludmírov
2. Důvod a způsob založení
Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na
základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno
primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.).
Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení).
Obec:
•je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce
•je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
•vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
•pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními
předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec
vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí
zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi
ústředních správních úřadů.
3. Organizační struktura
http://www.ludmirov.cz/obecni-urad/zastupitelstvo-a-vybory/
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa - sídlo
Obec Ludmírov
Ludmírov56
798 55 Ludmírov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Ludmírov
Ludmírov56
798 55 Ludmírov
4.3 Úřední hodiny
Pondělí:
Středa:

7:00 – 11:30 12:30 – 15:30
7:00 – 11:30 12:30 – 15:30

4.4 Telefonní čísla
pevná linka:
mobilní:

582 383 130
736 488 107

4.5 Datová schránka
ID datové schránky: t7rarut
4.6 Adresa internetové stránky
http://www.ludmirov.cz/
4.7 Adresa e-podatelny
ouludmirov@volny.cz
4.8 Další elektronické adresy
starosta: stludmirov@volny.cz
5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 6627701, kód banky: 0100
6. Identifikační číslo (IČ)
00288446
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00288446
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
Usnesení zastupitelstva:
Vyhlášky:

http://www.ludmirov.cz/obecni-urad/usneseni-zastupitelstva
http://www.ludmirov.cz/obecni-urad/vyhlasky/

Výroční zprávy:

http://www.ludmirov.cz/obecni-urad/vyrocni-zpravy/

8.2 Rozpočty
9. Žádat o informace lze
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na úřadu obce.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-asluzby.aspx
Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
•zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
•zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
•zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
•zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
•zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
•zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
•zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
•zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
•zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
•zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
•zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
•zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
•zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
•zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých
dalších organizacích a orgánech
•zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
•zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
•zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
•zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
•zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
•vl. nař. č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům
obcí a obecní policii
•zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
•zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
•zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
•zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
•vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
•zák. č. 262/2006 Sb. - zákoník práce
•zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

•zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
•zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
•zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
•zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
•vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
•vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
•zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
•zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

