Důvodová zpráva
1/

Název problému a jeho charakteristika
Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
Plzně

2/

Konstatování současného stavu
Odbor právní a legislativní MMP předložil obvodům návrh novely Statutu města
Plzně, který reaguje na změny ve Stavebním zákoně, které se týkají rozdělení
kompetencí při vydávání územních souhlasů a územních rozhodnutí. Tyto změny
nabyly platnost již od 1.1.2013.
Materiál je předkládán „na stůl“ z toho důvodu, že byl zaslán městským obvodům až
během měsíce září a k tomuto obsáhlému materiálu bylo nutné učinit dohodu všech
velkých městských obvodů.

3/

Předpokládaný cílový stav
Souhlasit s navrženými změnami, vyjma změn, uvedených v bodě 3/ návrhu usnesení,
tj.: nesouhlasit:
S návrhem změny uvedené v bodě č. 5 změnové vyhlášky:
5. V čl. 22 odst. 2 písm. b) se slovo „vyjma“ nahrazuje slovem „včetně“. (čištění
mostů)
S návrhem změny uvedené v bodě č. 31 změnové vyhlášky:
31. V čl. 31- nebytové prostory: (2) Orgány obvodu ve vztahu k nebytovým prostorům
a k budovám s nebytovými prostory ve vlastnictví města, kterou nejsou svěřeny
městským obvodům do jejich trvalé správy přílohou č.3 Statutu, se vyjadřují ve lhůtě
30 dnů k záměru města poskytnout tyto nebytové prostory nebo tyto budovy
s nebytovými prostory do užívání osobě odlišné od města.
a doporučit
Zastupitelstvu města Plzně
Zapracovat do návrhu změn kompetenci uvedenou v čl. 19 - Školství: (2) Orgány
obvodu jmenují a odvolávají ředitele mateřské školy podle zvláštního zákona a plní
vůči mateřským školám úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vyjma těch, které
jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností;

4/

Navrhované varianty řešení
Nejsou.

5/

Doporučená varianta řešení
Viz bod 3/ důvodové zprávy.

6/

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Bez finančních nároků.

7/

Návrh termínů realizace, určení zodpovědných pracovníků
Předložit návrh usnesení Odboru právnímu a legislativnímu Magistrátu města Plzně
k dalšímu projednání v orgánech města Plzně.
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