OBEC ZBIZUBY
Zbizuby č.p. 51
285 04 Uhlířské Janovice

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím,

v platném znění

INFORMACE
O OBCI ZBIZUBY
Název:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

Obec Zbizuby
00236632
CZ00236632
Zbizuby č.p. 51
285 04 Uhlířské Janovice

Telefon:
Mobil:
E-podatelna:
Web.:

327 324 452
724 060 550
podatelna@zbizuby.cz
www.zbizuby.cz

Bankovní účet:

443563339 / 2010
FIO banka, a.s.,
pobočka v Kolíně

Činnost evidovaná v RES:
Okres:
Kód obce dle ZUJ:
Kód obce dle NUTS:

kód: 751 100 - všeobecná veřejná správa
kód: CZ 0205 - Kutná Hora
534 609
CZ 0205 534 609

Helena Buriánková
Petr Malý
Jana Lejnarová

Starosta:
Místostarosta:
Účetní:
Pracovní doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

Úřední hodiny pro veřejnost:
PO
ST

7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30

12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
12.00 – 16.30
12.00 – 16.00

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

7.30 – 11.30
7.30 – 11.30

12.30 – 16.00
12.30 – 16.00

Pokladní hodiny:
PO
ST

-2Obec Zbizuby (dále jen obec) vznikla ke dni 23. 11. 1990 jako územní samosprávná jednotka
(je veřejnoprávní korporací) v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném
znění, který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“). Dle zákona o obcích vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou
osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, který byl nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), a to právnickou osobu s plnou právní
subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní
správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (Ústava ČR, zákon o obcích).
V obci Zbizuby sídlí obecní úřad.
Obec Zbizuby - leží při silnici 8 km od Uhlířských Janovic na počátku malého údolí, jež končí
u bývalého chobotského mlýna blíže Kácova. Údolím vytéká potok z náveského rybníka přes
Kačírku lesem do řeky Sázavy. Nejvyšší nadmořská výška je 503 m u části obce Hroznice.
Rozloha obce, zahrnující katastrální území Zbizuby, Makolusky, Vranice a Vlková činí
1.939 ha. První písemná zmínka o obci je z roku 1295. Z objektů památkového zájmu jsou na
území obce kapličky, zvoničky, Boží muka, kříže atd.
Obec Zbizuby má 460 trvale žijících obyvatel. Obec Zbizuby se skládá z místních částí
– Zbizuby, Koblasko, Vranice, Nechyba, Vestec, Hroznice, Vlková a Makolusky.
V obci Zbizuby je zastoupena převážně zemědělská výroba, kterou se zabývá společnost ZAS
Zbizuby, a.s., soukromá zemědělská farma Tichý v Koblasku, ve Vestci soukromě hospodařící
zemědělec pan Moc a dále pak několik menších samostatně hospodařících zemědělců,
zaměřených zejména na rostlinnou výrobu. Z oblasti průmyslu a výroby firma pana Moce ve
Vestci vyrábí ekologické palivo. V obci dále funguje obchod se smíšeným zbožím a několik
dalších živnostníků, kteří zajišťují kadeřnictví, instalatérství, truhlářství, opravy elektro atd.
Kultura, sport, rekreace – v obci Zbizuby je kulturní dům a v obci Vlková společenské zařízení.
V obcích Zbizuby, Vranice, Koblasko, Vlková a Makolusky jsou dětská hřiště s herními prvky.
Víceúčelová hřiště jsou ve Vranicích a ve Zbizubech, kde je travnaté hřiště na malou kopanou.
V obci Vlková se nachází sportovní areál. Je zde vybudováno pískové hřiště, antukové hřiště,
beachvolejbalové hřiště a hřiště na malou kopanou. Přes obec Zbizuby je vedena cykloturistická
trasa č. 0122 a 0123. V katastru obce Zbizuby je rekreace zastoupena zejména individuální
rekreací v chalupách a chatách. Na jižním okraji řeky Sázavy se nachází chatový tábor YMCA,
který má v současné době v provozu 150 lůžek. Okolní lesy, louky, řeka Sázava umožňují
turistiku pěší, vodní, rybaření, houbaření apod.
Obec Zbizuby je zřizovatelem SDH obce Zbizuby, SDH obce Vlková a SDH obce Vranice.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

OBECNÍHO ÚŘADU ZBIZUBY
na adrese:

Zbizuby č.p. 51
285 04 Uhlířské Janovice

Telefon:
Mobil:
Mobil:

327 324 452
724 060 550
727 975 964

E-podatelna:
E-mail:
E-mail:

podatelna@zbizuby.cz
zbizuby@zbizuby.cz
obeczbizuby@c-box.cz

Web.:

www.zbizuby.cz

Zaměstnanci obce Zbizuby
-

hospodářka obce

-

p. Jana Lejnarová
Mobil:
727 975 964
E-mail:
obeczbizuby@c-box.cz

-

p. Helena Buriánková
Mobil:
724 060 550
E-mail:
zbizuby@zbizuby.cz

Volení - uvolnění členové zastupitelstva obce
-

starostka

Volení – neuvolnění členové zastupitelstva obce
-

místostarosta

-

p. Petr Malý
Mobil:
777 941 778

Podávání opravných prostředků
proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu Zbizuby, který
napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí
vydáno.
Proti opatření obecního úřadu Zbizuby, které nemá charakter rozhodnutí ve správním
řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná
starosta.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněného ve správním řízení, se podávají
prostřednictvím podatelny obecního úřadu Zbizuby, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí
vydáno.
Proti opatřením zastupitelstva obce Zbizuby v samostatné i přenesené působnosti, která
odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto
opatření Krajskému úřadu Středočeského Kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze
podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném
znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d)
Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Postup při podávání a vyřizování
žádostí o poskytnutí informací

Žadatel o informace je každá fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na adresu fyzické osoby
nebo sídlo právnické osoby. Fyzická osoba má na podání informace právo nejen jako občan ČR,
ale i cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti.
Obecní úřad Zbizuby poskytuje informace:
-

ústně
písemně
nahlédnutím do spisu, v takovém případě pořídí obecní úřad kopii, bude-li
si to žadatel přát, nebo mu umožní udělat si poznámky
na paměťových médiích

O formě poskytování informace rozhoduje obecní úřad. Vždy však je povinen písemnou
informaci podat vytištěnou na papíře, bude-li si to žadatel přát.
Postup při podávání a vyřizování ústních žádostí o informace:
Ústně (osobně nebo telefonicky) je možno podat žádost obvykle jen v běžné pracovní době.
Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, musí sdělit, zda si převezme
písemnou informaci osobně nebo poskytnout doručovací adresu. Povinný subjekt může
ve složitějších záležitostech požadovat písemné podání žádosti.
Ústní žádosti se vyřizují zpravidla ústně. O jejich vyřízení se sepíše záznam v případě, že se
jedná o složitější informaci, u které žadatel nepožaduje písemné vyrozumění. Není-li žadatel
spokojen s ústním vyřízením své žádosti, odkáže se na písemné podání žádosti. V případě
potřeby žádost o písemnou informaci sepíše se žadatelem pracovník, věcně příslušný k řešení
žádosti.
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci i ostatní zaměstnanci v rámci své
působnosti dané zákonem o obcích a organizačním řádem obecního úřadu ve Zbizubech.
Podané žádosti (stejně tak i emailem) jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně
obecního úřadu.
V záležitostech, ve kterých je právo na informace vyloučeno nebo omezeno, a žadatel při ústně
podané žádosti na poskytnutí informace trvá, musí svou žádost podat písemně. Ústní žádost
nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

-2Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace:
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou, na kterou je možné
odpovědět elektronicky. Pokud však bude nutné doručit rozhodnutí a žadatel neudá své jméno
a adresu, obecní úřad nejprve požádá prostřednictvím elektronické pošty o tyto údaje s odkazem
na požadavky zákona (§15 odst. 3). Pokud je žadatel uvede, odešle obecní úřad písemné
rozhodnutí do vlastních rukou žadatele způsobem stanoveným ve správním řádu. Neodpoví-li
žadatel, odešle mu obecní úřad text rozhodnutí elektronickou poštou (toto ovšem nebude mít
charakter oficiálního rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat).
Písemná žádost:
- musí obsahovat název povinného subjektu, kterému je určena
- musí obsahovat u fyzických osob jméno, příjmení a adresu
- musí obsahovat u právnických osob název a sídlo firmy
- musí být srozumitelná
- musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
- nesmí být formulována příliš obecně
Pokud písemná žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních
dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Upozorní ho přitom, že nedostane-li od žadatele
odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí
žádosti. V rozhodnutí uvede, jaký nedostatek žádost obsahovala, datum, kdy byl žadatel vyzván
k doplnění údajů, a poslední možný termín odpovědi od žadatele.
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu Zbizuby, žádost
odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti to i s odůvodněním sdělí žadateli. Je-li
obecnímu úřadu známo, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinen toto žadateli
sdělit.
Pokud žadatel požaduje písemně poskytnout již zveřejněnou informaci, budou mu do 7
kalendářních dnů od doručení žádosti na podatelnu sděleny údaje umožňující vyhledání
a získání zveřejněné informace. Pokud bude přesto na přímém poskytnutí zveřejněné informace
trvat, bude mu poskytnuta přímo.
Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby:
-

poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom
učiní zaměstnanec záznam)

-

odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo se nevztahuje k působnosti obce
Zbizuby a obecního úřadu (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol a sdělí žadateli)

-

odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví nebo nebyla žadatelem přes výzvu
ve lhůtě doplněna (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona,
které vydá starosta obce)

-3Nevyhovění žádosti
Pokud obecní úřad žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí v základní nebo
prodloužené lhůtě pro vyřízení žádosti.
Rozhodnutí musí obsahovat:
označení povinného subjektu
datum a číslo jednací
označení příjemce rozhodnutí
důvody, proč obecní úřad žádosti nevyhověl s uvedením právních předpisů, podle
nichž tak rozhodl
poučení o místu, lhůtě a formě podání opravného prostředku (odvolání)
jméno a příjmení toho, kdo žádost vyřizoval; jméno, příjmení, funkci
a vlastnoruční podpis toho, kdo za vyřízení žádosti odpovídá
úřední razítko
Rozhodnutí musí být doručeno do vlastních rukou žadatele způsobem stanoveným ve správním
řádu.
Odvolání
-

proti rozhodnutí obecního úřadu Zbizuby o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od
doručení rozhodnutí podat odvolání, které se podává u obecního úřadu Zbizuby,
který rozhodnutí vydal

-

odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží
starosta k rozhodnutí zastupitelstvu obce Zbizuby

-

odvolání, které směřuje proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je
starosta příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze

Lhůty pro vyřízení
1. datum podání žádosti je dnem doručení žádosti obecnímu úřadu Zbizuby
2. obecní úřad musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti o poskytnutí informace,
která již byla zveřejněna (např. na internetu, v informačních brožurách apod.)
poskytnout údaje o zveřejnění informace. Sdělení žadatele, že trvá na přímém
poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti
3. obecní úřad musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění
požadované informace
4. nedostane-li obecní úřad od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30
kalendářních dnů od podání žádosti
5. obecní úřad informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím
odložení, nejpozději však ve lhůtě stanové pro vyřízení žádosti zákonem (15 kal. dnů)

-46. obecní úřad poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů
od podání žádosti
7. lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na
25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou
oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
- vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
požadovaných v jedné žádosti
- konzultace s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami
povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
8. obecní úřad musí v základní lhůtě 15 kalendářních dnů žadatele informovat
o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly
9. lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž obec jedná a rozhoduje
























Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 347/1997 Sb.
Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993
Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném
znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném
znění
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
Zákon č. 1852001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
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Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
v platném znění
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném
znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby
Nařízení obce Zbizuby

