
Oficiální název Obec Sulice 

oficiální internetové stránky www.obecsulice.cz 

Organizační 

struktura 

 

Důvod a způsob 

založení 

Obec Sulice byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zákona číslo 

128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 

odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Kontaktní spojení

  

Adresa Obecní úřad Sulice 

             Kostelecká 150 

 251 68 Sulice - Želivec 

Tel.:   323 673 122 info@obecsulice.cz 

Datová schránka xacapvx 

IČO 00240818 

DIČ CZ00240818 

Platby 

Platby v hotovosti je možné provést na Obecním úřadu Sulice v úředních 

hodinách. 

Bezhotovostní platby lze provádět na bankovní účty obce Sulice vedené: 

u Komerční banky a.s. č.ú. 10922201/0100 nebo  

u České spořitelny a.s. č.ú. 420579389/0800 

U všech plateb na bankovní účty je nutno uvádět variabilní symbol (např. 

číslo popisné nebo evidenční, nebo číslo jednací), do sdělení pro příjemce 

je třeba uvést jméno a příjmení plátce. 
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Seznam 

zřizovaných 

organizací 

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace 

ředitelka Mgr. Václava Kunická 

Školní 349, 251 68 Sulice - Želivec 

IČO: 720 86 173 

Organizační číslo školy:  52249 

Identifikátor právnické osoby: 691 002 088 

IZO MŠ: 181 022 524 

Tel.: +420 323 606 341, www.msslunicko.eu 

 

Základní škola Sulice, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Jana Čermáková 

Školní 343, 251 68 Sulice - Želivec 

IČO: 712 94 554 

IZO: 181 077 116 

REDIZO: 691 009 201 

Datová schránka: ID schránka 4c8zjuh 

Tel. +420 702 129 127 

Formuláře http://www.obecsulice.cz/obecni-urad-sulice/formulare-ke-stazeni/  

Nejdůležitější 

právní předpisy 

 

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací 

rozhoduje: 

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

znění  

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

dalších zákonů, v platném znění. 

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, 

v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 

517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb. 

zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, 

v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 

517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.  

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění 

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

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

znění 

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

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

 

Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení Zastupitelstva obce Sulice 

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 
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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 

 


