
Povinně zveřejňované informace 

 

 
1. Název 

    
   OBEC BOHDÍKOV, adresa 789 64 Bohdíkov 163 

 

2. Důvod a způsob založení 

 
         Obec Bohdíkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu 

     s § 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 2 tohoto zákona vystupuje 

     v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je  

     tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb.,  

     občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní 

     subjektivitou. 

              Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní 

     správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá 

     Ústavy ČR, § 14 a § 61 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 

 

3. Organizační struktura 

 
          Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci úřadu. 

     Organizační schéma úřadu: 

a) starosta obce – ing. Luděk Hatoň, tel. 583 246 051 

b) místostarosta obce – Petr Vokurka , tel. 583 246 100 

c) podatelna obecního úřadu – p. Anna Poprachová, tel. 583 246 123 

d) úřadovna obecního úřadu – p. Jiřina Matysová, tel. 583 246 123 

                                                   p. Anna Poprachová, tel. 583 246 123 

                                                   p. Jan Darebník, tel. 583 246 123 

 

4. Kontaktní spojení 
    4.1. Kontaktní poštovní adresa 

     Obec Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov 163 

     4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

     Obec Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov 163 

     4.3. Úřední hodiny 

      Pondělí  7,30 – 12,00   12, 30 – 17,00, úřední den 

      Úterý     7,30  - 12,00   12,30  -  15,00 

      Středa    7,30  - 12,00   12,30  -  17,00, úřední den 

      Čtvrtek  7,00 -  12,00   12,30  -  15,00 

      Pátek     7,00  - 12,00   12,30  -   15,00  

      4.4. Telefonní čísla 

      Úřadovna obecního úřadu  -  583 246 123  

       Starosta obce -  583 246 051 

       4.5. Čísla faxu 

       Fax nemáme. 

 

        



      4.6. Adresa internetové stránky 

        Oficiální internetové stránky Obce Bohdíkov  najdete na adrese www.bohdikov.cz 

        4.7. Adresa e- podatelny 

        Adresa podatelny pro doručování elektronické pošty – podatelna@bohdikov.cz 

        4.8. Další elektronické adresy 

        Adresa pro doručování elektronické pošty pro starostu obce – starosta@bohdikov.cz 

        Adresa pro doručování elektronické pošty pro stav.technika – stavebni@bohdikov.cz 

 

5. Případné platby lze poukázat 
    Bankovní spojení obce : Komerční banka a.s., pobočka Šumperk, č.ú. 6524 - 841/0100 

 

6. Identifikační číslo 
    Obec Bohdíkov má přiděleno IČ 00302376 

 

7.  Daňové identifikační číslo 

      Obec Bohdíkov má přiděleno DIČ CZ00302376. 

 

8. Dokumenty. 
    8.1. Seznamy hlavních dokumentů 

     8.2. Rozpočet  

     Uvést odkaz na úřední desku obce, rubrika ekonomika obce. 

 

9. Žádosti o informace 

 
    Místo a způsob jak získat příslušné informace 

      

     Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

     Obec Bohdíkov zveřejňuje informace následujícími způsoby: 

- na úřední desce 

- na internetové úřední desce na adrese : www.bohdikov.cz 

- informace lze dále získat v kancelářích obecního úřadu v úředních dnech a hodinách 

 

Ţádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to  i prostřednictvím 

telekomunikačního zařízení. Vyuţít lze některý z následujících způsobů. 

 

Poštovní adresa: 

 

Obecní úřad Bohdíkov 

789 64 Bohdíkov 163 

 

Telefon 

  

Občané mohou ţádat informace na telefonním čísle obecního úřadu: 583 246 123 

nebo na telefonním čísle starosty: 583 246 051. 

 

E- mail 

      Občané mohou podat ţádost o informace elektronickou poštou na  elektronické adrese:  

      podatelna@bohdikov.cz.  

 

http://www.bohdikov.cz/
mailto:podatelna@bohdikov.cz
mailto:starosta@bohdikov.cz
http://www.bohdikov.cz/
mailto:podatelna@bohdikov.cz


10. Příjem dalších žádostí a podání 

 
     Ţádosti a další podání je moţné podat na  podatelně obecního úřadu. K přijetí je  

     kompetentní i příslušný pracovník obecního úřadu. 

     Ţádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. a stíţnosti jsou centrálně evidovány  

     na podatelně. Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. 

     K podání některých ţádostí je moţné vyuţít formulářů. 

 

 

11. Opravné prostředky. 

      
     Proti rozhodnutí Obecního úřadu Bohdíkov lze podat odvolání prostřednictvím obecního  

      úřadu, který rozhodnutí vydal. 

      Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou 

       správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

       pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon ( např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 

       ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu ( např. zákon 

       č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 

       Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup 

       odvolatele. 

       Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro 

       odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

       pozdějších předpisů. 

       Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu. 

       Odvolání učiněné písemně lze podat: 

 

1. poštou na adresu: Obecní úřad Bohdíkov, 789 64 Bohdíkov 163 

2. osobně na podatelně obecního úřadu 

 

Ústní odvolání lze podat u příslušného pracovníka, který rozhodnutí vydal. 

 

 

12. Formuláře. 

 
      Formuláře pro řešení místních ţivotních situací v obci, obdrţíte v kanceláři obecního 

       úřadu v úředních dnech a hodinách, některé formuláře mohou být poskytnuty  

       elektronicky na vyţádání. 

       Formuláře pro řešení obecných ţivotních situací hledejte především na stránkách  

       Ministerstva vnitra České republiky : www. mvcr .cz . 

 

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací. 

 
      Portál veřejné správy : http:// portal.gov.cz – Ţivotní situace 

 

 

 

 



14. Předpisy. 

 
      14.1. Nejdůležitější používané předpisy. 

 
        Přehled nejdůleţitějších předpisů, podle nichţ Obec Bohdíkov jedná a rozhoduje. 

         

         Mezi nejdůleţitější předpisy , podle nichţ obec jedná a rozhoduje, patří především 

         následující  zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků : 

         - Ústava České republiky 

         -  Listina základních práv a svobod 

         -  zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

         -  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

         -  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

         -  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích 

         -  zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí o změně některých zákonů 

         -  zák. č. 500/2006 Sb., správní řád 

         -  zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

         -  zák. č. 21/ 2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 

             pravosti podpisu 

         -  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

         -  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

         -  zák. č. 135/1985 Sb., o poţární ochraně 

         -  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromaţďovacím 

         -  zák. č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích 

         -  zák. č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 

         -  zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv 

         -  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

         -  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

         -  zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád 

         -  zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 

         -  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

         -  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

         -  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

         -  zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 

         -  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

         -  zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 

         -  zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

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

         -  zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

         -  zák. č. 300/ 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

         -  zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

         -  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

         -  zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

         -  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

  

          Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu. 

          Některé zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce, které jsou v plném znění 

          uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „ Obecně závazné vyhlášky“. 

 



 

15. Úhrady za poskytování informací. 

        
       V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 zákona oprávněn ţádat jako  

         náhradu nákladů spojených např. s vyhledáváním informací, pořízením kopií,  

         s odesláním informací ţadateli apod. Úhrada je splatná buď předem ( jako záloha) nebo  

         při předání informace. 

 

 

16. Licenční smlouvy. 

 

 

17. Výroční zprávy podle zákona č.106/1999 sb. 

  
      Na webových stránkách obce www. bohdikov.cz , obecní úřad, internetová úřední deska. 

 

 

       
       
        

 

 

 

 

            
 

             


