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Organizační  
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Důvod a způsob 

založení 

 

Obec Babice byla založena dle zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. 

 

 

Kontaktní spojení 

 

adresa: Obecní úřad Babice 

             Na Návsi 6 

251 01  Babice u Říčan 

tel.: 323 660 994/966 

e-mail: info@babiceurican.cz 

Datová schránka vxtaugv 

IČO 00240028 

 

 

Platby 

Platby v hotovosti či kartou je možné provést na Obecním úřadě Babice 

v úředních hodinách.  

Bezhotovostní platby lze provádět na bankovní účet obce Babice vedené u 

Komerční banky a.s., č.ú.: 9323201/0100. U všech plateb na bankovní účet je 

nutné uvádět variabilní symbol (např. číslo popisné nebo evidenční, nebo číslo 

jednací, popř. do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení plátce). 

 

 

Seznam 

zřizovaných 

organizací 

Mateřská škola Dráček, Babice, p.o.,  

ředitelka: Mgr. Michaela Horáková 

Ke Hřišti 390, 251 01 Babice u Říčan  

web: www.msbabice.cz 

e-mail: info@msbabice.cz 

tel.: 602 641 223  

IČ: 71294163 

DIČ: CZ71294163 

Kulturně-sportovní výbor 

Místostarostka obce 

Hlavní účetní 

 Stavebnictví 

Kontrolní výbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční výbor 

Stavební výbor 

 Komise veřejného pořádku 

Školský výbor 

Technická komise 

Starosta obce 

Referent OÚ 

Technická správa OÚ 

Ředitelka Mateřské školy Dráček 

 
Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 

Zastupitelstvo obce 

http://www.msbabice.cz/


Formuláře http://www.babiceurican.cz/formulare/ 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitější 

právní předpisy 

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací 

rozhoduje: 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  

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

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění  

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění  

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění  

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  

zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění  

zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření, v platném znění  

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění  

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění  

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění  

zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění  

 

Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení Zastupitelstva obce Babice. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Sazebník úhrad 

za poskytování 

informací 

Sazebník úhrad za informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

I.  

Materiálové náklady:  

Pořízení výtisku z tiskárny počítače 3,- Kč / 1strana  

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji  

jednostranné kopie A4 3,- Kč  

jednostranné kopie A3 4,- Kč  

oboustranné kopie A4 6,- Kč  

oboustranné kopie A3 8,- Kč  

 

II.  

Náklady na vyhledání a zpracování informací:  

Za prvních započatých 15 minut 120,- Kč  

Za každých dalších i započatých 15 minut 60,- Kč  

 

III.  

Poštovné  

1. Poštovní zásilkou - dle ceníku České pošty a.s. podle váhy Požadované 

doklady se zasílají obálkou s doručenkou (modrým pruhem)  

2. Datovou zprávou do datové schránky uvedené v žádosti 30,- Kč / zpráva 

 

 

http://www.babiceurican.cz/formulare/

