Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
Radniční 14, 666 01 Tišnov

Pomůcka pro obce DSO Tišnovsko
Zveřejňování informací a dokumentů
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Správní řád -zákon č. 500/2004
Daňový řád - zákon č. 280/2009 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu - č. 183/2006 Sb.
Zákon o místním referendu - zákon č. 22/2004 Sb.
Zákon o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb.
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 26/2006 Sb., o veřejných dražbách
Zákon o vodovodech a kanalizacích - zákon č. 274/2001 Sb.
Zákon o veřejných zakázkách - zákon č. 137/2006 Sb.
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení o konkursních komisích
Zákon č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., § 5 odst. 1 – povinnost zveřejnit
způsobem umožňující dálkový přístup (tj. na webu obce)
Zákon č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Zákon č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy
rozpočtové odpovědnosti
..Na začátek dokumentu
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Zdroj
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Typ informace/dokumentu
 Zveřejnění textů obecně závazné vyhlášky obce
 Zveřejnění textů nařízení obce
 Dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce
 Zveřejnění záměru dispozice s nemovitým majetkem
obce
 Zveřejnění rozhodnutí krajského úřadu o vykonávání
přenesené působnosti pověřeným obecním úřadem
 Zveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o vykonávání
přenesené působnosti jiným obecním úřadem obce s
rozšířenou působností.
 Uveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o vykonávání
přenesené působnosti jinou obcí s pověřeným obecním
úřadem.
 Uzavření, změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy
 Zveřejnění informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce
 Informace o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce v době
vyhlášení krizového stavu
 Oznámení počtu členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen
 Pozastavení účinnosti právního předpisu obce
 Vyvěšení informace o jednání zastupitelstva ve věci
výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti, včetně
návrhu na opatření k odstranění důsledků zjištěného
nezákonného postupu orgánů obce; popř. sdělení, jakým
způsobem se tak již stalo.

Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů - č. 250/2000
Sb.

 Vyhlášení programu podpory
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci (nad 50 tis. Kč) - obec
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci (nad 50 tis. Kč) - DSO
 Návrh rozpočtu
 Schválený rozpočet na rozpočtový rok
 Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření
 Návrh rozpočtu DSO
 Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO
 Schválené rozpočtového opatření

Správní řád -zákon č. 500/2004

 Doručení veřejnou vyhláškou osobám neznámého
pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a dalším
(řízení s velkým počtem účastníků)
 Oznámení o zahájení řízení z moci úřední
 Návrh opatření obecné povahy

..Na začátek dokumentu
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Daňový řád - zákon č. 280/2009 Sb.  Veřejná vyhláška správce daně
 Správce daně stanoví daňovým subjektům daň
hromadným předpisným seznamem - veřejná vyhláška
Zákon o územním plánování a
 Veřejné vyhlášky ve správním řízení dle Zákona o
stavebním řádu - č. 183/2006 Sb.
územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.
Zákon o místním referendu - zákon  Vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení
místního referenda
č. 22/2004 Sb.
 Zveřejnění výše odměny za členství v komisích při
hlasování v místním referendu
 Zveřejnění výsledku hlasování v místním referendu
Zákon o odpadech - zákon č.
 Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané
185/2001 Sb.
parkoviště
Zákon č. 312/2002 Sb., o
 Veřejná výzva - výběrové řízení na úředníka ÚSC
úřednících územních
 Výběrové řízení na vedoucího úřadu/vedoucího úředníka
samosprávných celků
Zákon č. 26/2006 Sb., o veřejných  Informace o dražbě nemovitosti (+ zveřejnění dražební
dražbách
vyhlášky)
Zákon o vodovodech a kanalizacích  Informace o náležitostech uzavření písemné smlouvy a
- zákon č. 274/2001 Sb.
celkovém vyúčtování podle cenových předpisů vodovody a kanalizace
Zákon o veřejných zakázkách -  Zveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku
zákon č. 137/2006 Sb.
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Evropského parlamentu
 Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
do Parlamentu ČR
 Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu v obci
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách  Informování voličů – oznámení o době a místě konání
do zastupitelstev krajů
voleb do zastupitelstva kraje v obci
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
do zastupitelstev obcí
 Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva obce
 Vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstva obce
 Usnesení/rozhodnutí o zániku mandátu člena
zastupitelstva obce
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém  Rozhodnutí o stavu nebezpečí
řízení
 Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
 Mimořádná opatření KHS
veřejného zdraví
 Mimořádná opatření KHS – velký rozsah
Zákon č. 100/2001 Sb., o
 Dokumenty a veřejná projednání v rámci posuzování
posuzování vlivů na ŽP
vlivu na ŽP
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče
přírody a krajiny
 Návrh na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné
oblasti nebo jejich ochranného pásma či na vymezení zón
národního parku nebo zón chráněné krajinné oblasti
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
 Informace o krajských a místních programech snižování
emisí
ovzduší
 Regulační řád při výskytu smogové situace
..Na začátek dokumentu
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Zákon č. 561/2004 Sb., školský
zákon
Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkursního řízení o
konkursních komisích
Zákon č. 565/1990 Sb. - Zákon
České národní rady o místních
poplatcích
Zákon č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech
Zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči

 Vymezení školských obvodů spádové školy
 Konkurz na ředitele školského zařízení

 Prominutí místního poplatku při mimořádných
událostech
 Oznámení o zahájení pozemkových úprav

 Právní předpis krajské veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních, který se označuje názvem
nařízení krajské veterinární správy.
Zákon č. 321/2004 Sb., o
 Výzva vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na
vinohradnictví a vinařství
udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  Zákaz KHS - koupání v povrchových vodách využívaných
ke koupání
Zákon č. 23/2017 Sb., o
 Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
pravidlech rozpočtové
přezkoumání hospodaření
odpovědnosti
 Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření

Zákon č. 24/2017 Sb. kterým se  Schválená pravidla rozpočtového provizoria
mění některé zákony
 Střednědobý výhled rozpočtu
v souvislosti s přijetím právní
 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
úpravy rozpočtové odpovědnosti

..Na začátek dokumentu
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Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 12 odst. 1

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým

Zveřejnění textů obecně závazné vyhlášky obce

Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý
obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve
však dnem vyhlášení.
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 12 odst. 3

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým

Zveřejnění textů nařízení obce

Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední
desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností.
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 19 odst. 4

Dohoda o sloučení obcí nebo o připojení obce

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
30 dnů
Poznámka
lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud do
30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání
místního referenda o této věci
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 39 odst. 1

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým

Zveřejnění záměru dispozice s nemovitým majetkem obce

Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 65 odst. 2

Zveřejnění rozhodnutí krajského úřadu o vykonávání přenesené
působnosti pověřeným obecním úřadem

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka

..Na začátek dokumentu
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Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 66b odst. 2

Zveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o vykonávání přenesené
působnosti jiným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Rozhodnutí MV se zveřejní na úřední desce obecního úřadu s rozšířenou
působností, který neplnil povinnosti a na úředních deskách obecních úřadů
v jeho správním obvodu. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku kraje.
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 66b odst. 4

Uveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o vykonávání přenesené
působnosti jinou obcí s pověřeným obecním úřadem.

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 66c odst. 2

Uzavření, změna a zrušení veřejnoprávní smlouvy

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku kraje.
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1

Zveřejnění informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva
obce

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým
Lhůta pro zveřejnění 7 dnů před zasedáním
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 2

Informace o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce v době
vyhlášení krizového stavu

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění 2 dny před zasedáním
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace
Způsob zveřejnění

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 68 odst. 2

Oznámení počtu členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým
Lhůta pro zveřejnění do 2 dnů po jeho stanovení
Doba zveřejnění
..Na začátek dokumentu
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Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 128 odst. 1

Pozastavení účinnosti právního předpisu obce

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Vyvěšení rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce;
nálezu Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis nebo jeho
jednotlivá ustanovení; rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření obce v samostatné působnosti.
Zdroj
Typ informace

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 129a odst. 8

Vyvěšení informace o jednání zastupitelstva ve věci výsledků kontroly
výkonu samostatné působnosti, včetně návrhu na opatření k
odstranění důsledků zjištěného nezákonného postupu orgánů obce;
popř. sdělení, jakým způsobem se tak již stalo.

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Současně tuto informaci zašle obec Ministerstvu vnitra.
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
10c odst. 1

Typ informace

Vyhlášení programu podpory

Způsob zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 30 dnů před počátkem
Doba zveřejnění
90 dnů ode dne zveřejnění
Poznámka
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
10d odst. 1

Typ informace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci (nad 50 tis. Kč) - obec

Způsob zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku
Doba zveřejnění
3 roky ode dne zveřejnění
Poznámka
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
10d odst. 2

Typ informace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci (nad 50 tis. Kč) - DSO

Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

způsobem umožňující dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku
3 roky ode dne zveřejnění
Svazek obcí zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na úředních
deskách členských obcí způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů
ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč
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Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
11 odst. 3

Typ informace

Návrh rozpočtu

Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
15 dnů přede dnem jeho projednávání
Zveřejnění musí trvat až do schválení nového rozpočtu.
Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplně.

Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
17 odst. 6

Typ informace

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem jeho projednávání
Doba zveřejnění
Poznámka
Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v
třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a
závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
39 odst. 4

Typ informace

Návrh rozpočtu DSO

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem jeho projednávání
Doba zveřejnění
Poznámka
Na úředních deskách může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění
podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.
Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplně.
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
39 odst. 6

Typ informace

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem jeho projednávání
Doba zveřejnění
Poznámka
Na úředních deskách může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v
třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a
závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO.
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Zdroj
Typ informace

Správní řád -zákon č. 500/2004 § 25 odst. 1, § 144 odst. 2

Doručení veřejnou vyhláškou osobám neznámého pobytu nebo
sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i
osobám, které nejsou známy, a dalším (řízení s velkým
počtem účastníků)

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů (poté se považuje za doručenou)
Poznámka
Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních
obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji
nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou
povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách
na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Zdroj
Typ informace

Správní řád -zákon č. 500/2004 § 47

Způsob zveřejnění

pouze možnost uveřejnit na úřední desce (mimo jiné způsoby - viz
poznámka)

Oznámení o zahájení řízení z moci úřední

Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
O zahájení řízení je správní orgán povinen uvědomit bez zbytečného
odkladu všechny jemu známé účastníky. O tom, že probíhá řízení, je
správní orgán povinen bezodkladně poté, co se o něm dozví, uvědomit i
toho, kdo se stal účastníkem až po zahájení řízení, nejde-li o
osobu, která se sama jako účastník do řízení přihlásila.
Zdroj
Typ informace

Správní řád -zákon č. 500/2004 § 172 odst. 1

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým

Návrh opatření obecné povahy

Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán po
projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 doručí veřejnou
vyhláškou podle § 25, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření
obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření
podávaly připomínky nebo námitky.
Zdroj
Typ informace

Daňový řád - zákon č. 280/2009 Sb. § 49 odst. 2

Veřejná vyhláška správce daně

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Písemnost je doručena dnem vyzvednutí písemnosti adresátem.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15
dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se
písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.
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Zdroj
Typ informace

Daňový řád - zákon č. 280/2009 Sb. § 50 odst. 1

Správce daně stanoví daňovým subjektům daň hromadným
předpisným seznamem - veřejná vyhláška

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
30 dnů
Poznámka
Označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného
seznamu nahlédnout, zveřejní správce daně veřejnou vyhláškou.
Zdroj
Typ informace

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

Veřejné vyhlášky ve správním řízení dle Zákona o územním
plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb.

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
dle typu řízení (15/30 dní)
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o místním referendu - zákon č. 22/2004 Sb. § 14

Vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního
referenda

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení,
není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem
vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva
obce nebo zastupitelstva statutárního města na úřední desce
příslušného obecního úřadu nebo na úřední desce magistrátu
statutárního města.
Zdroj
Typ informace

Zákon o místním referendu - zákon č. 22/2004 Sb. § 27 odst. 5

Zveřejnění výše odměny za členství v komisích při hlasování v
místním referendu

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění 25 dnů přede dnem hlasování
Doba zveřejnění
Poznámka
Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise podle § 25 členovi
okrskové nebo místní komise obecní úřad, členovi městské komise
magistrát statutárního města.
Zdroj
Typ informace

Zákon o místním referendu - zákon č. 22/2004 Sb. § 46

Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

úřední deska
neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování
15 dnů
Vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování v místním referendu a
provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu oznámí starosta obce,
primátor a primátor hlavního města Prahy Ministerstvu vnitra (dále jen
"ministerstvo") a starosta městské části

Zveřejnění výsledku hlasování v místním referendu
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Zdroj
Typ informace

Zákon o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb. § 37 odst. 4

Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané
parkoviště

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné
identifikovat. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště
po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě
nemožnosti jeho identifikace od zveřejněn informace podle odstavce
3, má se za to, že vozidlo je autovrak.
Zdroj

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků § 6
odst. 5

Typ informace

Veřejná výzva - výběrové řízení na úředníka ÚSC

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem určeným pro podání přihlášek
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků § 7
odst. 3

Typ informace

Výběrové řízení na vedoucího úřadu/vedoucího úředníka

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů
Doba zveřejnění
Poznámka
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením na úřední desce
úřadu územního samosprávného celku nejméně 15 dnů přede dnem
určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího
úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka podle
odstavce 1 písm. b) (dále jen "uchazeč") a současně i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.7) Jde-li o výběrové řízení na funkci
vedoucího úřadu, vyhlašuje oznámení hejtman, primátor nebo
starosta.
Zdroj
Zákon č. 26/2006 Sb., o veřejných dražbách § 12 odst. 4, § 43 odst. 3
Typ informace

Informace o dražbě nemovitosti (+ zveřejnění dražební
vyhlášky)

Způsob zveřejnění

úřední deska + možnost uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě
obvyklým
Lhůta pro zveřejnění nejméně 15 dnů před zahájením dražby v případě dražební vyhlášky
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon o vodovodech a kanalizacích - zákon č. 274/2001 Sb. § 36 odst. 8

Informace o náležitostech uzavření písemné smlouvy a celkovém
vyúčtování podle cenových předpisů - vodovody a kanalizace

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
30 dnů
Poznámka
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Zdroj
Typ informace

(Zákon o veřejných zakázkách - zákon č. 137/2006 Sb.)

Zveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku

Způsob zveřejnění profil zadavatele
Lhůta pro zveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy
Doba zveřejnění
Poznámka
Nad 500 tis. Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu § 16 písm. f)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění 45 dnů přede dnem voleb
Doba zveřejnění
Poznámka
Starosta poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici,
jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle
volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu
nejpozději 45 dnů přede dnem voleb
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu § 32

Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu

Způsob zveřejnění uveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. úřední deska)
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem voleb
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR § 14c písm. f)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění 45 dnů přede dnem voleb
Doba zveřejnění
Poznámka
Starosta poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a
nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k
registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků
zveřejněním na úřední desce.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR § 15

Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu v obci

Způsob zveřejnění uveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. úřední deska)
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů § 27

Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje v obci

Způsob zveřejnění uveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. úřední deska)
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
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Zdroj
Typ informace

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí § 15 písm. g)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění 45 dnů přede dnem voleb
Doba zveřejnění
Poznámka

Zdroj
Typ informace

Starosta poskytuje každé volební straně (§ 20), jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním
na úřední desce obecního úřadu
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí § 29

Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva obce

Způsob zveřejnění uveřejnit způsobem v místě obvyklým (např. úřední deska)
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí § 47

Vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstva obce

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstva obce registračním úřadem se
zveřejní na úřední desce registračního úřadu a úřední desce obce, pro
kterou byl pověřený obecní úřad registračním úřadem
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí § 55 odst. 7

Usnesení/rozhodnutí o zániku mandátu člena zastupitelstva
obce

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Usnesení zastupitelstva obce o zániku mandátu člena zastupitelstva obce,
rozhodnutí ředitele krajského úřadu anebo ministra vnitra o zániku
mandátu člena zastupitelstva obce se zveřejní na úřední desce příslušného
obecního úřadu
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení § 3 odst. 6

Rozhodnutí o stavu nebezpečí

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyvěšuje na desce krajského úřadu a na
úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav nebezpečí
vyhlášen. Krajský úřad zveřejní toto rozhodnutí též dalšími způsoby v místě
obvyklými.
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Zdroj
Typ informace

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení § 3 odst. 9

Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí na úřední desce
krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl
stav nebezpečí vyhlášen.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 85

Mimořádná opatření KHS

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále
mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu
nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z
porušení jakosti podezřelých vod, při živelných pohromách.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 95

Mimořádná opatření KHS – velký rozsah

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Je-li při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo jejího zavlečení ze zahraničí,
při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a
nejakostních nebo z porušení jakosti podezřelých vod, při živelní pohromě
a jiné mimořádné události bezprostředně.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí § 16

Dokumenty a veřejná projednání v rámci posuzování vlivu
na ŽP

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Jednou z forem zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu
posuzování a o veřejných projednání je i vyvěšení na úředních deskách
dotčených územních samosprávných celků.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 38 odst. 3

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany přírody oznámení o
možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu
veřejné správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na své úřední
desce.
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Zdroj
Typ informace

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 40 odst. 2

Návrh na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti
nebo jejich ochranného pásma či na vymezení zón národního
parku nebo zón chráněné krajinné oblasti

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění do 5 dnů od obdržení
Doba zveřejnění
Poznámka
Záměr na vyhlášení národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky nebo ochranného pásma
těchto zvláště chráněných území zašle orgán ochrany přírody
příslušný k jejich vyhlášení obcím a krajům, jejichž území se záměr
dotýká. Vlastníkům nemovitých věcí dotčených záměrem, zapsaným
v katastru nemovitostí, dále zašle písemné oznámení o předložení
záměru k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se
seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu
námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání. Oznámení zároveň
zveřejní na portálu veřejné správy.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 6 odst. 7

Informace o krajských a místních programech snižování
emisí

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Informace o programech ke zlepšení kvality ovzduší musí být
Poznámka
uvedeny na úředních deskách příslušného úřadu spolu s oznámením,
kde do nich lze nahlédnout, a programy musí být zveřejněny v
elektronické podobě ve veřejně přístupném informačním systému.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší § 8 odst. 5

Regulační řád při výskytu smogové situace

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší svým
Poznámka
nařízením vydat regulační řád pro jejich území. V tomto regulačním řádu
upraví vyhlašování a odvolávání signálu upozornění a signálu regulace na
svém území v případě možnosti vzniku nebo výskytu smogové situace a
omezení nebo zastavení provozu stacionárních a mobilních zdrojů
znečišťování ve své územní působnosti, s výjimkou stacionárních zdrojů.

Zdroj
Typ informace

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 178 odst. 2 písm. b)

Vymezení školských obvodů spádové školy

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka
obecně závaznou vyhláškou
Zdroj

Vyhláška MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení o
konkursních komisích § 3

Typ informace

Konkurz na ředitele školského zařízení

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění

..Na začátek dokumentu
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Doba zveřejnění
Poznámka

Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým
oznámí:
a) název funkce a právnické osoby vykonávající činnost školy, kde má
být funkce vykonávána,
b) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním
předpisem6),
c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,
d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání

Zdroj

Zákon č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích §
16b

Typ informace

Prominutí místního poplatku při mimořádných událostech

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
ode dne právní moci rozhodnutí
Poznámka
Obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela
nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.
Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům,
jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto
rozhodnutí. Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své
úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Zdroj

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
§ 6 odst. 5

Typ informace

Oznámení o zahájení pozemkových úprav

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči § 76 odst. 3

Právní předpis krajské veterinární správy o mimořádných
veterinárních opatřeních, který se označuje názvem nařízení
krajské veterinární správy.

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
15 dnů
Poznámka
Zdroj
Typ informace

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství § 9 odst. 5

Výzva vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení
souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice

Způsob zveřejnění úřední deska
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
90 dnů
Poznámka
V případě, že pěstitel prokáže Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám,
uveřejní tento ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se
dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku.
..Na začátek dokumentu
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Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., § 5 odst. 1 – povinnost
zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup (tj. na webu obce)
a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje
svoji činnost,
b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat
žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a
povinnostech osob,
c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu
o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této
souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při
těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář
získat,
d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných
dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat 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,
f) sazebník úhrad za poskytování informací,
g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§
18),
h) výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
i) usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
j) elektronickou adresu podatelny.
Nepovinné: Kontaktní údaje o datové schránce
Zdroj

Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a zákon
č. 24/2017 Sb.

Typ informace

Schválený rozpočet na rozpočtový rok

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění nejpozději do 30 dnů ode dne jeho projednání nebo schválení
příslušným orgánem, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
Doba zveřejnění
Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na
následující rozpočtový rok.
Poznámka
Územní samosprávný celek zveřejní rozpočet na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na
úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno
nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.(
§11, odst.4)

Zdroj

Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a
zákon č. 24/2017 Sb.

Typ informace

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění 15 dnů přede dnem zahájení projednávání až do schválení, §3, odst.3
Doba zveřejnění
..Na začátek dokumentu
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Územní samosprávný celek zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na svých internetových stránkách v úplném znění, současně na úřední
desce elektronické i kamenné návrh střednědobého výhledu v užším
rozsahu, současně naúřední desce elektronické i kamenné oznámení, kde je
možno nahlédnout v listinné podobě a v úplné podobě elektronicky, § 3,
odst. 3

Zdroj

Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a
zákon č. 24/2017 Sb.

Typ informace

Střednědobý výhled rozpočtu

Způsob zveřejnění úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
Lhůta pro zveřejnění zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu
Doba zveřejnění
zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení
Poznámka
Územní samosprávný celek oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.

Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb. §
39 odst. 6

Typ informace

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení10
až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.“.
Územní samosprávný celek oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do
schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok., § 17,
odst. 8.

Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a
zákon č. 24/2017 Sb.

Typ informace
Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření
úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení10
až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.“.
Územní samosprávný celek oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do
schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok., § 17,
odst. 8.

Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb,
Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a
zákon č. 24/2017 Sb.

Typ informace

Schválené rozpočtové opatření

Způsob zveřejnění

úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
..Na začátek dokumentu
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Lhůta pro zveřejnění do 30 dnů ode dne jeho schválení
Doba zveřejnění
Zveřejnit až do schválení nového dokumentu, § 11, odst. 4, § 16, odst.
5
Územní samosprávný celek oznámí opatření na internetové stránce
Poznámka
v plném znění, současně na úřední desce elektronické i kamenné
oznámení, kde je možno nahlédnout v listinné podobě a v úplné
podobě elektronicky, §11, odst.4, § 16, odst. 5
Zdroj

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, §5 , ods. 2 a
zákon č. 24/2017 Sb.

Typ informace

Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Způsob zveřejnění
Lhůta pro zveřejnění
Doba zveřejnění
Poznámka

úřední deska + způsobem umožňující dálkový přístup
do 30 dnů ode dne schválení , § 11, odst. 4, §13, odst. 6
až do schválení nového dokumentu
Územní samosprávný celek zveřejní na internetových stránkách obce
v plném znění, současně na úřední desce elektronické i kamenné
oznámení, kde je možno nahlédnout v listinné podobě a v úplné
podobě elektronicky, § 11, odst. 4, §13, odst. 6

..Na začátek dokumentu

