Obec Horní Bojanovice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Důvod a způsob založení
Obec Horní Bojanovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §
1a § 2 zákona číslo 367/1999 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č.
128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Organizační struktura
• Starosta: Ladislav Kachyňa starosta@hornibojanovice.cz
• Místostarosta: Jiří Šlancar
• Účetní: Irena Háčková uctetni@hornibojanovice.cz
Kontaktní spojení
Případné platby můžete poukázat na účet vedený u KB: 6522651/0100
IČ: 00283169
DIČ: CZ00283169
Rozpočet obce
rozpočet obce pro jednotlivá rozpočtová období je zveřejněn na webových stránkách obce v sekci
úřední deska
Žádosti o informace
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, se podávají písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo na podatelně obecního
úřadu. Ústně lze podat žádost: telefonicky nebo osobně. Elektronickou poštou lze podat žádost:
info@hornibojanovice.cz nebo datovou schránkou ID: n63a2bi
Příjem žádostí a dalších podání
Žádost, která se podává písemně, je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad Horní Bojanovice
(datum na razítku podatelny). V případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo příliš obecná, je žadatel
vyzván, aby žádost upřesnil, pokud ji neupřesní do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti.
Požadovaná informace je poskytnuta písemně, doporučeně, nejpozději do 15 dnů od přijetí podání
nebo upřesnění žádosti. Ze závažných důvodů je možno lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit,
nejvýše však o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty i důvodech tohoto prodloužení
písemně informován.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Obecního úřadu je možno podat odvolání. Zvláštní formulář pro podání odvolání
neexistuje. Odvolání je nutno napsat volně s uvedením proti čemu konkrétně a proč je odvolání
podáno. Odvolání se podává prostřednictvím podatelny Obecního úřadu. Odvolacím orgánem
proti rozhodnutí Obecního úřadu je jeho nejblíže nadřízený orgán, kterým je zpravidla Krajský
úřad Jihomoravského kraje, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je
specializovaný orgán státní správy. Dle platné právní úpravy je v každém vydávaném rozhodnutí
uvedeno poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno, který nadřízený orgán bude o odvolání
rozhodovat. Upozorňujeme, že i když se odvoláním bude zabývat orgán nadřízený Obecnímu
úřadu, odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
Tento postup má své opodstatnění v tom, že Obecní úřad musí spolu s přijatým odvoláním proti
rozhodnutí zaslat odvolacímu orgánu i veškeré podklady na základě kterých rozhodnutí vydal.
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Viz Portál veřejné správy: Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti
poskytování informací. Jsou uveřejněny na webových stránkách obce v sekci Poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Seznam organizací
JSDH Horní Bojanovice
Mateřská škola Horní Bojanovice
Místní knihovna Horní Bojanovice
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
RNDr. Leoš Vejpustek, manazer@hustopecsko.net , 725 935 553

