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ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ
o obci jako povinném subjektu
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zák.č.106/1999 Sb.)
1. Název
Obec Jestřebí
2. Důvod a způsob založení
Obec Jestřebí vznikla jako územní samosprávný celek podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, a jejím
posláním je zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura
Obec Jestřebí má volené zastupitelstvo, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo zřídilo finanční a
kontrolní výbor.
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Jestřebí 60, 549 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Jestřebí 60, 549 01
4.3 Úřední hodiny
středa 17:00 – 18:00
4.4 Telefonní čísla
491 470 560, 776 689 974
4.5 Čísla faxu
není
4.6 Adresa internetové stránky
www.jestrebinadmetuji.cz
4.7 Adresa e-podatelny
obec@jestrebinadmetuji.cz
4.8 Další elektronické adresy.
Datová schránka 43ga57z
jestrebi.na@wo.cz
5. Bankovní spojení
1183031399/0800
6. IČ
00272744
7. DIČ
obec není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
viz. www.jestrebinadmetuji.cz
8.2 Rozpočet
viz. www.jestrebinadmetuji.cz/úřední_deska

OBEC JESTŘEBÍ
Jestřebí 60
549 01 Nové Město nad Metují
e-mail: obec@jestrebinadmetuji.cz
tel.: 491 470 560, 776 689 974
IČO: 00272744
ID datové schránky: 43ga57z

9. Žádosti o informace
Pro získání potřebných informací využijte osobní nebo písemný způsob kontaktu, případně kontakt
prostřednictvím elektronické komunikace.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o poskytnutí informace a další podání lze podat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 4.
Z písemné žádosti o poskytnutí informace musí být patrné, že je určena obci Jestřebí a musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb.
11. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (§ 15 zák.č. 106/1999 Sb.) se řídí
ustanoveními § 16 zák.č. 106/1999 Sb. a lze ho podat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 4.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti se řídí ustanoveními § 16a zák.č. 106/1999 Sb. a lze ji podat
prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 4.
12. Formuláře
Formuláře nejsou předepsány, lze využít formulářů, které jsou ke stažení na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České
republiky – portal.gov.cz/občan/životní-situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je
k dispozici k nahlédnutí na adrese úřadovny – viz bod 4.2
14.2 Vydané právní předpisy
Obec Jestřebí pro účely poskytování informací nevydala žádný právní předpis
15. Úhrady za poskytování informací
Bez náplně
16. Licenční smlouvy
Bez náplně
17. Výroční zpráva podle zák.č. 106/1999 Sb.
Viz www.jestrebinadmetuji.cz/úřední_deska

