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1. Název OBEC VĚCOV 

2. Důvod a způsob založení Obec Věcov jako základní územně samosprávný  
celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993  
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  
jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto  
právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti  
jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním  
a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR. 

3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce – 15 členů 
Rada obce – 5 členů 
Starosta obce 
Místostarosta obce  
Finanční výbor obce – 3 členové 
Kontrolní výbor obce – 3 členové 
Kulturní komise 
Osadní výbory 

3.1. Zřizované organizace Základní škola a mateřská škola Věcov 
Obecní knihovna 

4. Kontaktní spojení  

4.1. Kontaktní poštovní 
adresa 

Obec Věcov, 59244 Věcov 61 

4.2. Adresa úřadovny                   
pro osobní návštěvu 

59244 Věcov 61 

4.3. Úřední hodiny Pondělí    7:00-12:00     12:30 -17:00 
Středa      7:00-12:00    12:30-17:00 
Čtvrtek     7:00 -12:00    12:30-14:00      

4.4. Telefonní čísla Starosta obce mob. 724 184 759, pevný 566 561 821 
Ekonomka pevný 566 561 821 
Podatelna pevný 561 202 215 

4.5. Čísla faxu  Obec nemá fax 

4.6. Adresa internetové 
stránky 

www.vecov.cz  

4.7. Adresa e-podatelny podatelna@vecov.cz  

4.8. Další elektronické 
adresy 

obec@vecov.cz  
ucetni@vecov.cz 
Datová schránka  zrybj3z 

5. Případné platby lze 
poukázat 

154520519/0300 
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního  
úřadu v úředních hodinách nebo platební kartou 

6. IČ 00295621 

7. DIČ CZ00295621 

8. Dokumenty  

8.1. Seznam hlavních 
dokumentů 

Územní plán obce 
Rozpočtový výhled obce 
Povodňový plán 
Zpráva o přezkoumání obce 
Strategický rozvojový dokument Obce Věcov na období 2016 – 2026 

http://www.vecov.cz/
mailto:obec@vecov.cz


8.2. Rozpočet Rozpočet obce na příslušný rok Rozpočet obce - Obec Věcov (vecov.cz) 

9. Žádosti o informace Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 
Možnosti podání žádosti o informace: 

» Ústně: osobně na Obecním úřadě ve Věcově čp. 61 v úředních 
dnech a v úředních hodinách 

» Telefonicky na tel. č.: 566 562 821 
» Písemně na adrese: Obec Věcov, 59244 Věcov 61 

» Elektronicky e-mail: obec@vecov.cz (v žádosti nemusí být 
aplikován elektronický podpis) 

» Prostřednictvím datové schránky zrybj3z 
 
Zveřejňování informací: 
Obec Věcov zveřejňuje informace následujícími způsoby: 

» na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu 
» na internetové (elektronické) úřední desce 

Poskytování informací 
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se                          
k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž 
zveřejnění vylučuje zákon: 

 utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně 
utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů                         
a pozdějších znění 

 obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 
513/1991 Sb.) 

 skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových 
poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, 
penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení 

 skutečností, na které se vztahuje omezení práva  na informace 
dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších 
znění 

10. Příjem žádostí a dalších 
podání 

Obec Věcov, 59244 Věcov 61 
podatelna@vecov.cz  
datová schránka zrybj3z 

11. Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu: 
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, 
který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě 
uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených                  
v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, 
nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které 
dle obsahu projedná rada obce nebo starosta. 
 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce: 
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné                    
ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního 
úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí                                         
a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno. 
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné                                  
i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat 

https://www.vecov.cz/cz/rozpocet-obce
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ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření 
Krajskému úřadu Kraje Vysočina. 
 
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. 
 
Soudní přezkoumání 
Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze 
podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně 
v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost                                           
k Ústavnímu soudu. 
 

12. Formuláře   Formuláře ke stažení - Obec Věcov (vecov.cz) 
13. Popisy postupů – návody 

pro řešení životních situací 
OBECNÍ ÚŘAD VĚCOV vykonává přenesenou působnost státní správy 
v oblasti: 
- evidence obyvatel 
- místních a účelových komunikací na území obce 
- obecného nakládání s vodami 
- malých zdrojů znečištění ovzduší 
- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les  
- povolování výherních hracích přístrojů 
- informačního systému veřejné správy CZECH Point 
- vidimace, legalizace, konverze dokumentů 
 
Postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné 
správě získáte na adrese: 
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place  

14. Předpisy   

14.1. Nejdůležitější používané 
předpisy 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/     

14.2. Vydané právní předpisy   Úplné znění právních předpisů je dostupné                                                                    
na    Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků a 
některých správních úřadů (gov.cz) 
Právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce   
Vyhlášky, dokumenty obce - Obec Věcov (vecov.cz) nebo na obecním 
úřadě 

15. Úhrady za poskytování 
informací 

 

15.1. Sazebník úhrad za 
poskytování informací 

1546433460sazebník 2019.pdf (vecov.cz)  

15.2. Usnesení nadřízeného 
orgánu o výši úhrad                           
za poskytnutí informací   

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.  

16.   

17. Licenční smlouvy  

17.1. Vzory licenčních smluv  

17.2. Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu  
o poskytnutí výhradní licence 

18. Výroční zpráva podle 
zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva za příslušný rok  
Žádost o poskytnutí informací - Obec Věcov (vecov.cz)  
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