
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
1. Název Město Kladruby 
2. Důvod a způsob  
    založení 

Město Kladruby vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva 
v roce 1990. 
Město vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Organizační  
    struktura 

Zastupitelstvo města Kladruby 
www.kladruby.cz/slozeni-zastupitelstva-mesta 

 
Výbory ZM 

www.kladruby.cz/vybory 
 

Rada města 
www.kladruby.cz/rada-mesta 

 
Komise RM 

www.kladruby.cz/komise 
 

Příspěvkové organizace 
Základní škola 

www.zskladruby.wz.cz/ 
Mateřská škola  

www.mskladruby.estranky.cz/ 
Kladrubské lesy s.r.o. 
info@kladrubskelesy.cz 

 
Starostka                  místostarosta 

sekretariát 
finanční úsek 

úsek služeb a dopravy, sociálního zabezpečení, pozemky, matrika, ev. obyvatel 
úsek kultury a bytového hospodářství 

                        www.kladruby.cz/mestsky-urad-kontakty 
 

4.1 Kontaktní  
      poštovní adresa 
       

Městský úřad Kladruby 
Náměstí Republiky 89,  349 61  Kladruby 

4.2 Adresa     
      úřadovny  
      pro osobní  
      návštěvu 

Městský úřad Kladruby 
Náměstí Republiky 89,  349 61  Kladruby 

4.3 Úřední hodiny Pondělí      -    7.oo   -   15.3o 
Úterý         -    7.oo   -   15.3o 
Středa        -    7.oo   -   17.3o 
Čtvrtek      -    7.oo   -   15.3o 
Pátek         -    7.oo   -   13.3o 
Polední přestávka    11.3o – 12.oo 



4.4 Telefonní čísla 374 616 711 
374 616 710 
374 631 722 

4.5 Čísla faxu 374 631 090 
4.6 Adresa  
      internetové  
      stránky 

www.kladruby.cz 

4.7 Adresa e- 
      podatelny 

obec@kladruby.cz 
podatelna@kladruby.cz 

4.8 Další  
      elektronické  
      adresy 

viz kontakty - www.kladruby.cz/mestsky-urad-kontakty 

4.9. ID datové  
       schránky 

2syb3q4 
 

5. Případné platby    
    lze poukázat 

GE Money Bank, a.s. 
čís. účtu: 20024-704/0600 

6. IČ 00259888 
7. DIČ CZ00259888 
8. Dokumenty - 
8.1 Seznamy  
      hlavních  
      dokumentů 

-  

8.2 Rozpočet viz   http://www.kladruby.cz/rozpocet-a-plan-rozvoje 
9. Žádosti o     
    informace 

Informace je možné získat na oficiálních internetových stránkách města, 
úřední desce nebo dotazem na MěÚ Kladruby (osobně, telefonicky, 
faxem, emailem, poštou) 

10. Příjem žádostí  
      a  
      dalších podání 

podatelna MěÚ, Nám. Republiky 89, tel. 374 616 711, 
obec@kladruby.cz, podatelna@kladruby.cz 

11. Opravné  
      prostředky 

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu 
úseku, 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. 

12. Formuláře - 
- 

13. Popisy postupů -
návody pro řešení 
životních situací 

viz    http://portal.gov.cz/portal/obcan/         
         http://www.mvcr.cz/ 

14. Předpisy - 
14.1 Nejdůležitější 
používané předpisy 

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje, je 
uložen na jednotlivých úsecích  úřadu. 

14.2 Vydané právní 
předpisy 

 viz  http://www.kladruby.cz/obecne-zavazne-vyhlasky 

 
 

 
 



15.1 Sazebník 
úhrad za 
poskytování 
informací 

Městský úřad v Kladrubech je oprávněn, v souladu s ustanovením § 17 
odst. 1, zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
požadovat za poskytnutí informace úhradu, jejíž výše nesmí přesáhnout 
náklady spojené s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním 
informace žadateli. 
Sazebník viz      http://www.kladruby.cz/share/download/664.pdf 

16. Licenční 
smlouvy - 

16.1 Vzory 
licenčních smluv - 

16.2 Výhradní 
licence - 

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

viz  http://www.kladruby.cz/informace-dle-zak-106-99-sb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


