
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Korolupy
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, 

za kterých provozuje svoji činnost
Obec Korolupy je územním samosprávným celkem. Základním právním zhotovením existence 
obcí je zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Dalším zákonem, který upravuje postavení a činnost  
samosprávných jednotek je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu
Starosta:                          Olga Malcová
Místostarosta:                   Luboš Kyprý
Členové rady městyse:       
Zastupitelstvo:                  Jiří Borák, Miroslava Kyprá, Jana Křivanová, Květuše Švandová, Jiří 
Štykar    

Tajemník úřadu: ----------------  
Správa a údržba majetku, životní prostředí, silniční správní úřad : -------------------
Matrika, přestupky, mzdy, hasiči:  ------------------
Evidence obyvatel, Czech Point, datové schránky, matrika: 
Stavební úřad: -----------------
Účetní obce:     Andrea Křenková
Pokladna, místní poplatky, nájmy, odpady: 
Oblast sociálních věcí, pošta, vymáhání pohledávek: --------------------

Úřední hodiny:       Po:               7.00 – 14.00         
                               St:               7.00 – 17.00
                                                  
Turistické informační centrum: ------------------
Knihovna:                 Po:               7.00 – 14.00         
                               St:               7.00 – 17.00

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail pro elektronický podpis, nebo jiné možné 
spojení

Sídlo:   Korolupy 69, 671 07 Uherčice 
Telefon: 515 298 113
Fax:   
E-mail: ou@obec-korolupy.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
1584038399/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČO)
IČ:  00 600 423 

7. Daňové a identifikační číslo (DIČ)
DIČ:   ----------------

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Na úřední desce umístěné:   u obecního úřadu Korolupy
Elektronická vývěska na: www.obec-korolupy.cz

     
9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet 

rozhodnutí

http://www.obec-korolupy.cz/


Ústně, písemně nebo telefonicky. 

10.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které 
stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému 
subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

1. Ústava České republiky
2. Listina základních práva a svobod
3. Zákony   č.  128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím.
11. Sazebník úhrad za poskytování informací

Mzdové náklady:         zdarma
Materiálové náklady – kopírování: zdarma
Doručovací náklady:  zdarma

12. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou 
povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Mateřská škola   (příspěvková organizace)
Sbor dobrovolných hasičů   (organizační složka)
Knihovna (organizační složka)

13. Tiskopisy
Dle jednotlivých odborů

14. Kontakty pro řešení nejrůznějších životních situací

Záchranná služba                 155                    
Policie   ČR                          158
Hasiči                                  150

15. Výroční zprávy

www.obec-korolupy.cz – úřední e-deska – dokumenty – Výroční zprávy

16. Rozpočet

www.obec-korolupy.cz– úřední e-deska – dokumenty – Rozpočty

Zpracovala: Andrea Křenková
Datum: 10. 01. 2011           
 
Starosta obce: Olga Malcová               
Razítko/podpis:  

  
                             

http://www.ouvranov.cz/
http://www.ouvranov.cz/
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