
Povinně zveřejňované informace  

podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném 
subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

1. Název Obec Brumovice 

2. Důvod a způsob 
založení 

Obec Brumovice je základním územním samosprávným společenstvím občanů 
tvořící územní celek ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů.  Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a 
orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné 
působnosti může být omezen jen zákonem. Pokud zvláštní zákon upravuje 
působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, že jde 
vždy o samostatnou působnost. Nadřízeným orgánem v rozsahu samostatné 
působnosti obce je Ministerstvo vnitra ČR. Obec Brumovice rovněž 
vykonává státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen jako svou přenesenou 
působnost. V rozsahu přenesené působnosti je nadřízeným orgánem Krajský 
úřad Jihomoravského kraje. 

3. Organizační 
struktura 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/samosprava/  
https://www.brumovice.cz/obecni-urad/zamestnanci/  

4. Kontaktní 
spojení 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/uredni-hodiny-a-zakladni-info/  

4.1 Kontaktní 
poštovní adresa 

Obec Brumovice 
Brumovice  155   
691 11 Brumovice 

4.2 Adresa 
úřadovny pro 
osobní návštěvu 

Obec Brumovice 
Brumovice  155   
691 11 Brumovice 

4.3 Úřední hodiny https://www.brumovice.cz/obecni-urad/uredni-hodiny-a-zakladni-info/  

4.4 Telefonní čísla Ing. Rudolf Kadlec, starosta: +420 724 175 677 
Marcela Studýnková, účetní: +420 602 391 877 
Kamila Svobodová, administrativní pracovnice: +420 608 521 369 
Mgr. Radka Raflová, pověřenec pro ochranu osobních údajů: +420 720 052 682 
Karel Opluštil, obsluha ČOV: +420 608 066 561 

4.5 Adresa 
internetových 
stránek 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/ 
 

4.6 Adresa 
podatelny 

Obec Brumovice 
Brumovice  155   
691 11 Brumovice  
Jako technické nosiče dat obec Brumovice přijímá USB typu A flash disky, 
externí data disky s USB typu A konektorem a CD.  

4.7 Elektronická 
adresa podatelny 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna/ 
podatelna@brumovice.cz 

Marcela Studýnková, účetní: studynkova@brumovice.cz    
Kamila Svobodová, administrativní pracovnice: svobodova@brumovice.cz  
Mgr. Radka Raflová, pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
tajemnik@hustopecsko.net 

4.8 Datová 
schránka 

ID datové schránky: hxnazz6 
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5. Případné platby 
lze poukázat 

Na bankovní účet č. 5626651/0100 vedený u Komerční banky nebo hotově 
nebo kartou na obecním úřadě. 

6. IČO 00042188     

7. Plátce daně 
z přidané hodnoty 

DIČ: CZ00042188 

8. Dokumenty - 

8.1 Seznamy 
hlavních 
dokumentů 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-smernice/ 
https://www.brumovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/  

8.2 Rozpočet https://www.brumovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/  

9. Žádosti 
o informace 

Žádat o informace lze: 
- osobně na adrese obecního úřadu v úředních dnech a hodinách 
- písemně poštou na adresu: Brumovice  155, 691 11 Brumovice  
- písemnou žádostí o informaci podanou elektronickou poštou na 

oficiální elektronickou adresu obce:podatelna@brumovice.cz 
- prostřednictvím datové schránky: hxnazz6 

10. Příjem podání 
a podnětů 

https://portal.gov.cz/  

11. Předpisy - 

11.1 Nejdůležitější 
používané 
předpisy 

Zákony, vyhlášky a nařízení jsou k dohledání na stránkách Portálu veřejné 
správy na https://portal.gov.cz/ 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Brumovice jedná a 
rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat 
informace. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v 
úředních dnech a hodinách. 

- Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) 
- Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.) 
- Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon 110/1998 Sb. 
- Zák. 128/2000 Sb. o obcích 
- Zák. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
- Zák. 500/2004 Sb. správní řád 
- Zák. 250/2016 Sb. o přestupcích 
- Zák. 301/2000 Sb. o matrikách 
- Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
- Vyhláška Min. vnitra č. 326/2000 Sb. o označování ulic, číslování domů 
- Zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
- Vyhláška Min. dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zák. o 

pozemních komunikacích 
- Zák. 133/2000 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
- Zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
- Zák. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
- Nař. vlády č. 315/1995, kterým se určují pověřené obecní úřady 
- Zák. 561/2004 Sb. školský zákon 
- Zák. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
- Zák. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla 
- Zák. 24/2017 Sb. o změně rozpočtových pravidel 
- Zák. 455/1991 Sb. živnostenský zákon 
- Zák. 563/1991 o účetnictví 
- Zák. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny 
- Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení 
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- Nař. vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků 

- Zák. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů 
- Zák. 280/2009 Sb. daňový řád 
- Zák. 226/2002 Sb. změna v souvislosti s elektronickým doručováním 
- Vyhl. Min. informatiky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách 
- Zák. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
- Zák. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti 
- Zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích 
- Zák. 273/2008 Sb. o policii České republiky 
- Zák. 21/2006 Sb. o ověřování 
- Vyhláška MV č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s 

listinou a ověřování podpisu 
- Vyhláška Min. dopravy a spojů č. 272/2000 Sb. vidimace a legalizace 

velitelem lodi 
- Zák. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
- zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
- Zákoník práce 262/2006 Sb. 
- Zák. 148/1998 o ochraně utajovaných skutečností 
- Zák. 185/2001 Sb. o odpadech 
- Občanský zákoník 89/2012 Sb. 
- Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
- Vyhl. 442/2006 Sb. stanoví strukturu informací dle zák. 106/1999 Sb. 
- Nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
- Zák. 256/2001 Sb. o pohřebnictví 
- Zák. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
- Zák. 499/2004 Sb. o archivnictví 
- Zák. 645/2004 Sb. prováděcí ustanovení o archivnictví a spisové službě 
- Zák. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí 
- Zák. 14/20017 Sb. zřízení Centrálního registru oznámení při Min. 

spravedlnosti ČR 
- Vyhl. 64/2008 Sb. o přístupnosti 
- Zák. 340/2015 Sb. registr smluv. 

11.2 Vydané 
právní předpisy 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-smernice/  

12. Úhrady za 
poskytování 
informací 

- 

12.1 Sazebník 
úhrad za 
poskytování 
informací 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-smernice/ 

12.2 Rozhodnutí 
nadřízené-ho 
orgánu o výši 
úhrad za 
poskytnutí 
informací 

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 180365/2021 ze 
dne 21. 12. 2021, byla snížena úhrada za poskytnutí informace dle žádosti 
doručené povinnému subjektu dne 28. 8. 2021 snížena na 0,- Kč, z důvodu, že 
nebyla dostatečně odůvodněna výše požadované úhrady. 
 

13. Licenční 
smlouvy 

- 
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13.1 Vzory 
licenčních smluv 

Obec Brumovice nedisponuje vzory licenčních smluv poskytovaných dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

13.2 Výhradní 
licence 

Obec Brumovice neposkytla žádnou výhradní licenci dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.   

14. Výroční zpráva 
podle zákona 
o svobodném 
přístupu 
k informacím 

https://www.brumovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/  
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