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Dobře vedená kronika má být věrný, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím
současníků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení
Doc. F. Roubík

Pravidla pro nahlížení do kroniky obce Obora a navrhování úprav zápisu

Starostka obce Obora na základě zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách v platném znění,
schválila dne 23. dubna 2019 tento pokyn:

Veřejné nahlédnutí podle § 4 zákona č. 132/006 Sb. o kronikách obce:
kronika bude vyložena v prostorách Obecního úřadu v Oboře k veřejnému nahlédnutí pod dohledem
kronikáře takto:

•

Poslední středu v červnu každého roku od 15 do 17 hodin

•

První středu v prosinci každého roku od 15 do 17 hodin
V odůvodněných případech (badatelé, historici, rodinní příslušníci) lze sjednat individuální termín
nahlédnutí.

Zákon umožňuje nahlížet do obecní kroniky jen ve vymezené době a na obecním úřadě (nahlížení do
tištěné verze pak jen za dohledu kronikáře), což lze dovodit i odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona, dle
kterého je obec povinna zabezpečit kroniku proti neoprávněnému přístupu.
Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout
písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle
okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. (příloha č. 1)

Kronika obce je součástí agendy obecního úřadu a nesmí přejít do soukromých rukou.

Ing. Dana Lesak
starostka obce Obora

Příloha č. 1

Návrh na změnu, doplnění, opravu zápisu kroniky obce Obora
(§ 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách)

Jméno a příjmení navrhovatele:

Adresa místa trvalého pobytu (bydliště) navrhovatele:

Adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu (bydliště):

E-mail, telefon:

Návrh:

Podpis žadatele:

Datum:

Poznámka:
Z návrhu musí být patrné, čeho se připomínka týká, jak má být požadovaná změna, doplnění nebo oprava
provedena a z jakého důvodu.

