
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  
  

POVINNĚ  ZVEŘEJŇOVANÉ  INFORMACE  ORGÁNŮ  VEŘEJNÉ  SPRÁVY  

  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v 

podmínkách Městského obvodu Ústí nad Labem – město  

  

  

1.       Oficiální název územně správní jednotky  

  

Městský obvod Ústí nad Labem – město  

  

  

2.       Důvod a způsob založení  

  

Městský obvod Ústí nad Labem – město jako územní samosprávný celek byl vytvořen v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Statutárního 

města Ústí nad Labem Statut města Ústí nad Labem.  Městský obvod Ústí nad Labem – město, 

jako územně samosprávný celek, je vymezen územím částí obcí:  Božtěšice, Bukov, Habrovice, 

Hostovice, Klíše, Předlice, Skorotice, Strážky-Dělouš, Ústí nad Labem – centrum, Vaňov a 

Všebořice. Městský obvod je územním společenstvím občanů, kterému náleží právo na 

samosprávu. Samosprávu vykonává v rozsahu stanoveném Statutem města Ústí nad Labem a v 

souladu s potřebami Statutárního města Ústí nad Labem. Městský obvod nevystupuje v 

právních vztazích svým jménem, nemá právní subjektivitu.   

  

 Městský obvod v samostatné působnosti pečuje na svém vymezeném území v souladu s 

místními předpoklady a místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů v souladu s pravomocemi, které určuje městskému obvodu Statut města Ústí nad 

Labem.  

  

Městský obvod vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. 

Působnost v těchto věcech je přenesenou působností městského obvodu.  

  

V souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány městského obvodu 

zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta městského obvodu, úřad 

městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu.  

  

  

  

3.      Organizační struktura    

  

Organizační struktura: zde  

 

 

        

http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-organizacni-struktura
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-organizacni-struktura


4.        Kontaktní spojení   

  

Sídlo úřadu:    Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem  

        

  

4.1  Kontaktní poštovní adresa    

Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem     

     

4.2       Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Velká 

Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem  

  

4. 3      Úřední hodiny   

 Úřední hodiny:    

Po, St       8.00 -11.30 a 12.30 -17.00   

  

Po dohodě se zaměstnancem ÚMO   

Út, Čt       8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00  

Pá             8:00 - 11.30 a 12.30 - 13.30  

  

4.4       Telefonní čísla    

 Telefon:             47 527 1111    

       

4.5       Čísla faxu   

         Fax:                   47 527 2350  

  

4.6       Adresa internetové stránky    

        WWW:               www.mesto-ul.cz   

  

4.7       Adresa e-podatelny   

        E-mail:               epodatelna@ul-mesto.cz  

  

4.8       Další elektronické adresy  Datová 

schránka:  28kbykx   

  

  

5.      Případné platby lze poukázat  

     

Číslo účtu: 104 929 930/0300 (ČSOB)  

  

6.      IČO       

  

00081531    

(Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné IČO, je evidován pod identifikačním 

číslem Statutárního města Ústí nad Labem)  

  



7.     DIČ        

  

CZ00081531  

Městský obvod Ústí nad Labem – město nemá samostatné DIČ, je evidován pod daňovým 

identifikačním číslem Statutárního města Ústí nad Labem.  

  

  

  

  

8.        Dokumenty  

  

8.1   Rozpočet  

Je k nahlédnutí zde.  

  

 9.      Žádosti o informace   

  

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a 

způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

podmínky práva svobodného přístupu k informacím a způsob poskytování informací.   

  

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.  

Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.   

   

  

10.   Příjem žádostí a dalších podání  

      

Ústně lze podat žádost:   

• telefonicky    (kontakt na poskytovatele – vedoucího věcně příslušného odboru nebo                                     

jeho sekretariát – viz. telefonní seznam)   

  

• osobně        (u vedoucí sekretariátu starosty městského obvodu, případně na                              

sekretariátu tajemnice úřadu městského obvodu)        

  

Žádosti podané ústně budou vyřizovány neformálně, tedy i ústně bez zbytečného nárůstu 

administrativy a bezplatně. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby si podal 

písemnou žádost.  

  

  

Písemně lze podat žádost:   

 poštou na adresu:    Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město  

                                     příslušný odbor  

                                    Velká Hradební 2336/8A  

                                    

  

401 18  Ústí nad Labem  

https://www.mesto-ul.cz/rub-uredni-deska/rub-rozpocet-mo-usti-n-l-
http://www.mesto-ul.cz/rub-uredni-deska/rub-rozpocet-mo-usti-n-l-
https://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-telefonicke-kontakty
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-telefonicke-kontakty


• předáním písemné žádosti na podatelnu úřadu městského obvodu  ( 1. patro č. 176,  

úřední hodiny)  

  

• faxem sekretariátu tajemnice  

  

• elektronickou poštou na elektronickou podatelnu: epodatelna@ul-mesto.cz         

  

   

  

Žádost je podána dnem, kdy ji Úřad městského obvodu obdržel. Dnem podání běží lhůty pro 

vyřízení žádosti, které stanovuje zákon.   

  

K písemnému podání žádosti lze využít formulář Žádost o poskytnutí informace nebo si jej lze 

vyzvednout v sekretariátu tajemnice úřadu městského obvodu.  

  

  

11.   Opravné prostředky  

  

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu je třeba podat písemně a to:   

• osobním podáním do podatelny Úřadu městského obvodu Ústí n. L. – město, Velká 

Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem  

• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Úřad městského obvodu  

Ústí n. L. – město, Velká Hradební 2336/8A, 401 18 Ústí nad Labem  

• prostřednictvím elektronické podatelny: epodatelna@ul-mesto.cz 

• prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 28kbykx  

  

  

Odvolání  

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí k 

Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – 

město. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno 

dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno.   

  

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Ústí n. L. – město je Magistrát 

města Ústí nad Labem. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem 

nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.   

  

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným 

subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.   

  

Soudní přezkum  

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního 

předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody 

pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.   

  

http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-adresa-uradu-spojeni
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-adresa-uradu-spojeni
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-adresa-uradu-spojeni
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-adresa-uradu-spojeni
https://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-telefonicke-kontakty
http://www.mesto-ul.cz/rub-kontaktni-info/rub-adresa-uradu-spojeni
mailto:epodatelna@ul-mesto.cz
http://www.mesto-ul.cz/data/2013530_poskytnuti_informace.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2013530_poskytnuti_informace.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2013530_poskytnuti_informace.pdf
mailto:epodatelna@ul-mesto.cz


  

12.   Formuláře  

  

Formuláře a tiskopisy jsou k dispozici v sekcích jednotlivých odborů.  

Odbor tajemnice  

• Oznámení shromáždění  

• Žádost o informace  

• Ohlášení ohňostroje 

• Zpráva o zajištění podmínek požární bezpečnosti při konání akce 

• Jednací řád Zastupitelstva MO Ústí n. L. – město      

• Jednací řád Rady MO Ústí n. L. – město      

  

  

Sociálně správní odbor – matrika  

• Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství   

• Žádost o vydání matričního dokladu  

• Dotazník k registrovanému partnerství  

• Informace k uzavření registrovanému partnerství  

• Dotazník k uzavření manželství  

• Doklady k uzavření manželství   

• Informace k uzavření manželství  

• Informace pro uzavření manželství občana/občanky ČR s cizincem  

  

  

Sociálně správní odbor – ohlašovna   

• Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  

  

Sociálně správní odbor – přestupky  

• Jednací řád Komise pro projednávání přestupků  

• Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení / 

pokračováním již zahájeného řízení o přestupku, který lze podle § 79 odst. 1 ZOP 

zahájit / pokračovat v něm jen s takovým souhlasem (učiněný písemným podáním 

podle § 37 odst. 4 SŘ) 

 

Ekonomický odbor   

• Ohlašovací lístek pro ohlášení poplatkové povinnosti správci místního poplatku  

• Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu  

• Vyúčtování místního poplatku z pobytu  

• Individuální finanční dotace pro rok 2021 (pravidla pro poskytnutí)  

• Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město  

• Smlouva o poskytnutí dotace na individuální účel určený žadatelem  

• Vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu MO Ústí nad Labem - město   

• Příloha k vyúčtování finanční dotace  

• Projekt „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“ (Pravidla pro poskytování finančního 

daru)  

https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/oznameni_shromazdeni.doc
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/oznameni_shromazdeni.doc
http://www.mesto-ul.cz/data/2013530_poskytnuti_informace.pdf
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https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/ZMO/ZMO_jednaci_rad.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2011104_jednaci_rad_rmo.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2011104_jednaci_rad_rmo.pdf
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https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/dotaznik%20RP.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/informace_rp.pdf
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https://www.mesto-ul.cz/uploads/Formulare/Ohlaseni_mistni_poplatek_pobyt_2021.docx
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/poplatek_ubytovani_registrace.docx
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Formulare/vyuctovani_poplatku_z_pobytu_2021.docx
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/priznani_platba_ubytovani.docx
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Oznameni/FD_2021_270122.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/Pravidla_indiv_dotace_2018.pdf
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Oznameni/FD_2021_Zadost_020122.xls
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http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/Smlouva_poskytnuti_dotace_2018.rtf
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Oznameni/FD_2021_Vyuctovani_020122.xls
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/Vyuctovani_financni_dotace_2018.xls
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Oznameni/FD_2021_Priloha_Vyuctovani_020122.xls
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/Priloha_k_vyuctovani_dotace_2018.xls


• Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – 

město v rámci projektu  „Podpora rodiny s prvorozeným dítětem“  

• Vzor smlouvy - účet  

• Vzor smlouvy - hotovost 

  

 

  

  

Odbor správy obecního majetku  

• Zásady pro pronájem bytů v majetku města Ústí n. L., ve správě MO Ústí n. L.-město  

• Žádost o zřízení služebnosti  

• Žádost o prodej či pronájem pozemku  

• Žádost o připsání spolunájemce do NS na pronájem pozemku  

• Sazebník náhrad za zřízení služebnosti  

  

  

13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací  

  

Základní návod na řešení životních situací najdete v příslušných odkazech:   

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/   

  

  

14.      Předpisy  

    

14.1   

  

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMO Ústí nad Labem – město zejména 

jedná a rozhoduje:  

- Ústava ČR  

- Listina základních práv a svobod  

- zákon o obcích  

- zákon o úřednících  

- stavební zákon  

- živnostenský zákon  

- zákon o živnostenských úřadech  

- zákon o pozemních komunikacích  

- silniční zákon  

- zákon o archivnictví  

- zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

- zákon o sociálních službách  

- krizový zákon  

- školský zákon  

- zákon o obecní policii  

- zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   

- zákon o správním řízení (správní řád)  

https://www.mesto-ul.cz/uploads/Formulare/Zadost_poskyt_finan_dar_dite_2021.xls
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Formulare/Zadost_poskyt_finan_dar_dite_2021.xls
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- občanský zákoník  

- zákon o sociálně-právní ochraně dětí  

- zákon o zadávání veřejných zakázek  

- zákon o veřejné podpoře  

- zákon o správě daní a poplatků  

- zákon o finanční kontrole  

- zákon o místních poplatcích  

- vodní zákon  

- zákon o ochraně přírody a krajiny  

- zákon o odpadech  

- zákon o ochraně ovzduší  

- zákon o matrikách  

- zákon o evidenci obyvatel  

- zákon o státním občanství  

- zákon o občanských průkazech  

- zákon o cestovních dokladech  

- zákon o veřejných dražbách  

- zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv  

- zákon o svobodném přístupu k informacím  

- zákon o registru smluv  

  

K fyzickému nahlédnutí do příslušných předpisů je možné v budově Úřadu městského obvodu 

Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8A, Ústí nad Labem, po telefonické domluvě se 

sekretariátem tajemnice úřadu.    

  

  

15.   Sazebník úhrad za poskytování informací     

  

      

16.   Licenční smlouvy  

  

16.1    

Vzory licenčních smluv   

Licence nejsou Městským obvodem Ústí n. L. – město vydávány.   

                                     

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

  

• 2014  

• 2015  

• 2016  

• 2017  

• 2018  

• 2019  

• 2020  

 

https://www.mesto-ul.cz/data/2013531_sazebnik_uhrad.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2013531_sazebnik_uhrad.pdf
http://www.mesto-ul.cz/data/2013531_sazebnik_uhrad.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/VZ_informace_2014.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2014.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/VZ_informace_2015.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2015.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/VZ_informace_2016.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2016.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Formulare/VZ_informace_2017.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2017.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Povinne_informace/VZ_informace_2018.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2014.pdf
https://www.mesto-ul.cz/admin/ed_bbb_fff/Uploads/Povinne_informace/VZ_informace_2019.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2015.pdf
https://www.mesto-ul.cz/uploads/Povinne_informace/VZ_Informace_2020.pdf
http://www.mesto-ul.cz/admin/fileman/Uploads/Formulare/VZ_informace_2016.pdf

