Příjem žádostí, stížností, návrhů, další podání
Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně, písemně, písemně
prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost činěná elektronicky se
podává prostřednictvím elektronické podatelny.
1. Ústní způsob pro podání žádosti :
O ústně podané žádosti se vyhotoví úřední záznam, který musí obsahovat:
a) datum přijetí žádosti,
b) identifikační údaje o žadateli (fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, právnické osoby:
název právnické osoby, identifikační číslo, adresa jejího sídla, adresa pro doručování
apod., adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa),
c) předmět žádosti,
d) jméno a pracovní zařazení pracovníka, který žádost přijal, jeho podpis.
Možnosti ústního podání jsou dvě, a to:
a) telefonicky:
telefonní čísla na obecní úřad: +420 583 301 430, +420 583 238 278
telefonní čísla na jednotlivé pracovníky obecního úřadu je možné získat na adrese:
http://www.bludov.cz/Obecni-urad/Zakladni-udaje-ou/
b) osobně:
na obecním úřadě v Bludově v příslušné kanceláři v úřední dny Po, St 7.30 do 11.30 a
pak od 12.30 do 17.00.
1. Písemný způsob pro podání žádosti :
Náležitosti písemné žádosti - Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu
je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba
uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li
přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy
místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu
sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též
elektronická adresa.
Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel
domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro
doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické
podatelny povinného subjektu, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Žádost je možno podat poštou, na adresu:
Obec Bludov
Jana Žižky 195
789 61 Bludov
A nebo předat písemnou žádost přímo na podatelně v budově Obecního úřadu, ulice Jana
Žižky 195, Bludov a to v následující návštěvní hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.30 do 11.30 a 12.30 do 17.00
7.00 do 11.30 a 12.00 do 15.00
7.30 do 11.30 a 12.30 do 17.00
7.00 do 11.30 a 12.00 do 15.00
7.00 do 11.30 a 12.00 do 13.30

Další možnost písemného podání žádosti je přes elektronickou podatelnu na níže uvedené
adrese, kde je uveřejněn i podrobný návod:
http://www.bludov.cz/Obecni-urad/Elektronicka-podatelna/

