
Povinně zveřejňované informace 

podle vyhlášky 515/2020 Sb. ze dne 7. prosince 2020, o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů 

vykonávaných v rámci agendy 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb.  

a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.: 

1. Název Obec Drslavice 

2. Důvod a způsob založení Obec Drslavice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 

Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně 

samosprávný orgán. 

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 https://obecdrslavice.cz/obecni-urad/ 

4. Kontaktní spojení Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

4.3 Úřední hodiny Po telefonické či písemné domluvě 

https://obecdrslavice.cz/obecni-urad/


4.4 Telefonní čísla +420 725 031 213 

4.5 Adresa internetových stránek www.obecdrslavice.cz  

4.6 Adresa podatelny Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

4.7 Elektronická adresa podatelny drslavice@atlas.cz 
 

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat 

(cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom 

technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy. 

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy 

 a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (zákona  

č. 297/2016 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz . 

Požadavky na elektronická podání: Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory  

ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém 

standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), 

*.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném 

grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR. Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči 

dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický 

nosič) je 10 MB. 

4.8 Datová schránka xtsb4wv 

5. Případné platby lze poukázat 248317220/0300 

6. IČO 00583006 

7. Plátce daně z přidané hodnoty Obec není plátcem daně z přidané hodnoty. 

8. Dokumenty - 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů https://obecdrslavice.cz/uredni-deska/ 

 

8.2 Rozpočet https://obecdrslavice.cz/hospodareni/  

9. Žádosti o informace Osobní podání: na Obecním úřadě Obce Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice po 

telefonické či písemné domluvě 

Telefonické podání: +420 725 031 213 

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo 

nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost 

písemně. 
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Můžete ji doručit elektronicky na adresu drslavice@atlas.cz, datovou schránkou: xtsb4wv 

nebo poštou na adresu Obecní úřad, Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice. 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba 

k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva  

k doplnění informací. 

10. Příjem podání a podnětů Osobní podání: na Obecním úřadě Obce Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

 po telefonické či písemné domluvě 

Telefonické podání: +420 725 031 213 

Poštou na adresu Obecního úřadu, Obec Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice 

Elektronicky na e-mail: drslavice@atlas.cz  

Elektronicky datovou schránkou: xtsb4wv 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou),  

musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 

- komu je žádost určena, 

- jaká konkrétní informace je požadována, 

- kdo žádost podává. 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě po telefonické či písemné 

domluvě. 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI 

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti  

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných 

důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické 

osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) -  

do 3 dnů od odložení. 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu 

upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném 

uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 
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Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu 

(§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

 

 

 

PŘÍJEM A VYŘÍZENÍ ODVOLÁNÍ 

Způsob odvolání a jeho obsah: Osobně na Obecním úřadě, poštou na adresu Obecní úřad, Obec 

Drslavice, Drslavice 25, 383 01 Prachatice  

Odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace: odvolání musí obsahovat popis 

žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění 

odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje: obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné 

působnosti obce, v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto 

odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad), krajský úřad - jde-li o informaci 

spadající do přenesené působnosti. 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud 

rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, 

kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí  

žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 

11. Předpisy - 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: 

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce  

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

zákon č. 72/2012 Sb., o obcích - změny z r. 2012 

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 



zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zákon č. 14/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákon 

11.2 Vydané právní předpisy https://obecdrslavice.cz/samosprava/#legislativa 

 

12. Úhrady za poskytování informací - 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování 

informací 

Sazby za poskytování informací nebyly stanoveny. 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši 

úhrad za poskytnutí informací 

- 

13. Licenční smlouvy - 

13.1 Vzory licenčních smluv https://obecdrslavice.cz/files/informace/vzor_licencni_smlouva.pdf 

 

13.2 Výhradní licence V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje. 

14. Výroční zpráva podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím 

https://obecdrslavice.cz/files/informace/vyr_zprva_2020.pdf 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona 

č. 106/99 Sb. – Poskytnuté informace 

Odpověď na žádost o informace DR-9-2021 
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