Poskytování informací
Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
1. Název
2. Důvod a způsob založení

Obec Křenice
Obec Křenice vznikla jako územní samosprávní jednotka v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Dle zákona o
obcích vystupuje obec Křenice v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní
majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za
podmínek stanovených zvláštními zákony. Jménem obce
vystupuje v souladu se zákonem o obcích v platném znění
starosta obce. Obec zajišťuje na svém katastrálním území a v
přenesené působnosti výkon státní správy.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce: je složeno ze 7 členů, rozhoduje ve věcech
patřících do samostatné působnosti obce a jeho povinnosti a
pravomoci jsou dány zákonem.
Starosta: zastupuje obec navenek podle § 103 odst. 1 zákona o
obcích, je volen zastupitelstvem z řad jeho členů.
Místostarosta: zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
nebo v období, kdy starosta nevykonává svou funkci dle zák. o
obcích, rozsah stanoví zastupitelstvo obce.

4. Kontaktní spojení
OBECNÍ ÚŘAD KŘENICE
Název funkce

Jméno příjmení

Telefon. spojení

E-mail

Starosta

Miloš Princl

603 462 666

princl@tiscali.cz

Místostarosta

Ladislav Roškota
Vladislav Janoušek

---------------739 422 722

krenice@volny.cz

sekretářka

Zumrová Karolína

734 546 170

zumrovakarolina@gmail.com

Účetní

Luděk Maroušek

602 356 674

lmarousek@iol.cz

Kontaktní adresa:
Obecní úřad Křenice
K Návsi 8
250 84 Křenice
Praha-východ

5. Bankovní spojení:

Tel. obecní úřad: 323 602 206
Internetové stránky: www.obec-krenice.cz
E-mail: krenice@volny.cz
ID datové schránky: f43avdw
dotazy k provozu podatelny: admin@krenice.cz

24523201/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-10017201/0710 (Česká národní banka)

6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00640182
7. Daňové identifikační číslo org. (DIČ):

Obec Křenice není plátcem DPH

8. Dokumenty
• Seznamy hlavních dokumentů (na úřední desce)
• Rozpočet
• Vyhlášky

9. Žádosti o informace
•
•
•
•

Žádosti o informace získat lze

osobně v kanceláři obecního úřadu Křenice,
písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu
elektronicky (e-mailem, …)
telefonicky
Žádost, která je podávána ústně, bude vyřízena rovněž ústně. O
vyřízení ústní žádosti se neprovádí písemný záznam.
formulář k žádosti o poskytnutí informací ke stažení ve formátu
PDF v sekci potřebuji vyřídit

10. Příjem žádostí a dalších podání
•
•
•
•

osobně v kanceláři OÚ Křenice,
písemně – osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu obecního úřadu
elektronicky (e-mailem, …)
telefonicky

Rozhodnutí lze převzít osobně v kanceláři obecního úřadu (mimo úřední hodiny po předchozí dohodě).
V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.
Osobě, která má zřízenou datovou schránku, bude zasláno do datové schránky.
formuláře žádostí ke stažení:

•
•

11. Opravné prostředky
12. Formuláře

http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni736999.aspx
portal.gov.cz

Připravuje se

•

formuláře ke stažení na:
http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx
www.portal.gov.cz
www.praha.eu
na Obecním úřadě Křenice u Prahy
na stránkách obce Křenice

•
•

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
•
•

www.portal.gov.cz
www.praha.eu

14. Předpisy

pro bližší informace na OÚ Křenice

15. Úhrady za poskytování informací

nestanoveno

16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací je zpracována na
základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, který
ukládá, Obci Křenice, obecnímu úřadu Křenice u Prahy, jako
povinnému subjektu podle § 2 zákona, každoročně zveřejnit
údaje o poskytovaných informacích v režimu uvedeného zákona.
Výroční zpráva za rok 2015
Počet přijatých žádostí

0

Počet vyřízených žádostí

0

Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací

0

Počet přijatých odvolání

0

Počet kladně vyřízených odvolání

0

Počet zamítnutých odvolání

0
Výroční zpráva za rok 2016

Počet přijatých žádostí

0

Počet vyřízených žádostí

0

Počet vyřízených žádostí s rozhodnutím o neposkytnutí informací

0

Počet přijatých odvolání

0

Počet kladně vyřízených odvolání

0

Počet zamítnutých odvolání

0

