
Informace o povinném subjektu Obec Byzhradec 

Název Obec Byzhradec  

Důvod a způsob 

založení 

Právním základem současného postavení Obce Byzhradec je Ústava 

ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen „zákon“. 

Obec Byzhradec je územním samosprávným společenstvím občanů – 

veřejnou korporací , která má postavení právnické osoby.  

Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné 

působnosti se řídí zákonem a dalšími právními předpisy vydanými na 

základě zákona. 

Obec Byzhradec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s 

nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 

Obec Byzhradec vykonává ve svém území státní správu v rozsahu 

stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené 

působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými, a též 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

 

Organizační struktura Obec Byzhradec: 

Vrcholný orgán je zastupitelstvo obce 

Starosta obce 

Místostarosta obce 

Výbory: finanční, kontrolní, pro veřejné záležitosti, kulturní a 

sociální, stavební 

Obecní úřad: 

Starosta 

Místostarosta 

 

Kontaktní spojení Starosta: 605837925 

Místostarosta: 724183301 

Podání dle zákona o svobodném přístupu k informacím: 

http://www.byzhradec.cz/podatelna.php 

Ostatní elektronická komunikace: byzhradec@dobruska.cz 

Písemné podání: Obec Byzhradec, Byzhradec 76, 518 01 Dobruška 

 

 

 

Adresa úřadovny pro 

osobní návštěvu 

Byzhradec 76 – budova obecního úřadu – pouze v úředních hodinách 

Byzhradec 22 – pracoviště CzechPoint, ostatní agenda – i mimo 

úřední hodiny na základě telefonické domluvy s místostarostou 

 

Úřední hodiny Středa 19.00-19:30  

Telefonní čísla 605837925, 724183301  

Číslo faxu Není  

Adresa internetové 

schránky 

www.byzhradec.cz  

Adresa e-podatelny http://www.byzhradec.cz/podatelna.php  

Další elektronické 

adresy 

Datová schránka: z6ta9d4  

Případné platby lze 

poukázat 

10329571 KB Rychnov nad Kněžnou kód 0100  

IČ 00274771  

DIČ Nejsme plátci DPH  
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Dokumenty Seznamy hlavních dokumentů: http://www.byzhradec.cz/deska.php 

http://www.byzhradec.cz/vyhlasky.php  

 

 Rozpočet: http://www.byzhradec.cz/rozpocet.php  

Žádost o informace Osobně nebo písemnou formou na adresách úřadoven + úřední 

hodiny (viz výše), v elektronické podobě 

http://www.byzhradec.cz/podatelna.php 

 

Příjem žádostí a dalších 

podaní 

Osobně nebo písemnou formou na adresách úřadoven + úřední 

hodiny (viz výše), v elektronické podobě 

http://www.byzhradec.cz/podatelna.php. Upozornění – podání dle 

vyžadující originální písemnost (dle zvláštních předpisů) nelze 

podávat elektronicky (mimo ZAREP nebo datová schránka – 

z6ta9d4) 

 

Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutím jsou vždy uvedeny 

v konkrétním rozhodnutí. Je zde určitá rozdílnost v tom, dle jakého 

právního předpisu bylo rozhodnutí vydáno (lhůty, místo doručení 

apod.). Vhledem ke skutečnosti, že ve všech případech je vyžadován 

originál opravného prostředku (žádosti), je třeba  využít pouze 

písemnou komunikaci nebo podání v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky nebo ZAREP. Osobně lze doručit 

opravný prostředek na adresu úřadovny – viz výše. 

 

Formuláře Obec Byzhradec nevyužívá vlastní formuláře. Podání se řídí 

dotčeným právním předpisem. 

 

Popisy postupů – 

návody pro řešení 

životních situací 

http://portal.gov.cz/portal/obcan/ 

 

 

Předpisy Zákon 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 235/2008 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.byzhradec.cz/vyhlasky.php  

 

Vydané právní 

předpisy 

http://www.byzhradec.cz/vyhlasky.php 

Vnitřní předpisy obce – upravují pouze chod obecního úřadu nebo 

obce v rámci samostatné působnosti obce v oblasti vnitřní struktury. 

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů pouze na konkrétní 

žádost.    

 

Sazebník úhrad Nařízení vlády č. 176/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a 

licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

Individuální kalkulace u vyřizování žádostí u poskytnutí informací 

přesahující normy výše uvedeného právního předpisu.  

 

Licenční smlouvy Nejsou  

Výroční zpráva   
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