Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města,
ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012 a
3/2013

Ú PLNÉ ZNĚNÍ
obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění
obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006,
1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012 a 3/2013.

Část 1
Obe cná ustanove ní
Článek 1

(1) Plzeň (dříve Nová Plzeň) je společenstvím občanů a územním celkem členěným na městské obvody; zřizuje vlastní orgány a má vlastní majetek. Plzeň spravuje své záležitosti sama (samostatná působnost) a v případech stanovených zvláštními zákony vykonává svými orgány též jménem státu
veřejnou správu přenesenou státem na všechny obce, na obce s pověřeným obecním úřadem nebo na
obce s rozšířenou působností (přenesená působnost); případně za podmínek zvláštního zákona též
přenesenou působnost krajských úřadů.
(2) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen Statut) upravuje základní otázky správy Plzně jako statutárního města, jehož území je členěno na městské obvody s vlastními orgány samosprávy,
zejména postavení městských obvodů, vztahy mezi orgány a jejich působnost, péči o majetek, příjmy a
výdaje města a jednání navenek. Dále Statut upravuje dělbu přenesené působnosti mezi orgány městských obvodů a orgány celoměstskými a další podstatné otázky vnitřních poměrů města Plzně (dále též
jen jako „Plzeň“ nebo „město“).
(3) Ustanovení Statutu mají přednost před právními normami obsaženými v jiných právních
předpisech města. Při používání ostatních obecně závazných vyhlášek a nařízení města jsou příslušné
orgány povinny vykládat je tak, aby nedošlo k porušení nebo obcházení tohoto Statutu.
Článek 2
Občané

(1) Občany Plzně jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou hlášeny
k trvalému pobytu na území města Plzně.
(2) Postavení občanů města, jejich práva vůči městu a jeho orgánům a podmínky uplatnění
těchto práv stanoví zvláštní právní předpisy.
Článek 3
Obvody

(1) Plzeň se člení na deset městských obvodů s vlastními orgány samosprávy takto:
1.

Plzeň 1 (katastrální území Bolevec a Plzeň - část),

2.

Plzeň 2-Slovany (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň část),
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3.

Plzeň 3 (katastrální území Doudlevce, Plzeň - část, Radobyčice, Skvrňany, Valcha),

4.

Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4,
Újezd),

5.

Plzeň 5-Křimice (katastrální území Křimice – část, katastrální území Radčice u Plzně - část),

6.

Plzeň 6-Litice (katastrální území Litice u Plzně),

7.

Plzeň 7-Radčice (katastrální území Radčice u Plzně – část, katastrální území Křimice - část),

8.

Plzeň 8-Černice (katastrální území Černice),

9.

Plzeň 9-Malesice (katastrální území Malesice a katastrální území Dolní Vlkýš),

10. Plzeň 10-Lhota (katastrální území Lhota u Dobřan).
(2) Hranice městských obvodů jsou vyznačeny v mapě 1 : 20 000, vedené Magistrátem města
Plzně (dále jen magistrát); kopie mapy jsou k nahlédnutí též na úřadech městských obvodů a u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň–město. Orientační mapa správních hranic městských obvodů je přílohou č. 8 tohoto Statutu.
(3) Městský obvod (dále též jen jako „obvod“) je organizační jednotkou města a správním obvodem pro výkon přenesené působnosti.

Část 2
Orgány mě sta, orgány mě stských obvodů a orgány
z astupite lste v a rad
Článek 4
Zastupitelstva

(1) Nejvyšším orgánem města je Zastupitelstvo města Plzně (dále jen zastupitelstvo města).
Městské obvody jsou spravovány v rozsahu tohoto Statutu zastupitelstvy městských obvodů. Členové
zastupitelstva města a členové zastupitelstev městských obvodů jsou voleni podle zvláštního zákona.
(2) Zastupitelstvo města zejména:
a)

volí primátora a jeho náměstky a stanoví dělbu působnosti mezi nimi, volí další členy rady města, stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizuje výbory jako své kontrolní
a iniciativní orgány a volí jejich členy, zřizuje městskou policii, zřizuje či zakládá příspěvkové organizace města a další právnické osoby a rozhoduje o účasti Plzně v již existujících právnických
osobách včetně účasti ve svazcích obcí, a to včetně určování zástupců Plzně v orgánech jiných
právnických osob, v nichž má město svou účast, schvaluje zakladatelské listiny a smlouvy, zřizovací listiny či stanovy právnických osob, které Plzeň hodlá založit;

b)

schvaluje rozpočet města, a jeho závěrečný účet a účetní závěrku, schvaluje rozpočtové změny
a kontroluje hospodaření ostatních orgánů města, zřizuje peněžní fondy města a vydává zásady
pro jejich tvorbu a čerpání, rozhoduje o vydání městských dluhopisů a o jiných cenných papí≈
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rech města, stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva a výši náhrady ušlého výdělku členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním či obdobném poměru;

c)

rozhoduje o majetkových záležitostech Plzně, vyhrazených mu zákonem, Statutem nebo vlastním usnesením1, a o právních úkonech při nakládání s majetkem města včetně jeho zatěžování
v rozsahu stanoveném zákonem a tímto Statutem;

d)

rozhoduje o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje zadání územního plánu, vydává územní plán a regulační plán, navrhuje změny katastrálních hranic ve městě a schvaluje
dohody o změně hranic Plzně a o jejím sloučení s jinou obcí či o připojení jiné obce k městu,
rozhoduje o zřízení a názvech částí města, názvech ulic a jiných veřejných prostranství přesahujících území jednoho městského obvodu;

e)

vydává obecně závazné vyhlášky města a rozhoduje o vyhlášení místního referenda;

f)

uděluje a odnímá čestné občanství a uděluje ceny města;

g)

plní další úkoly stanovené zákonem nebo Statutem či jinou vyhláškou města.

(3) Zastupitelstvo obvodu zejména:
a)

volí starostu a místostarosty a stanoví dělbu působnosti mezi nimi, volí další členy rady obvodu,
stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obvodu, zřizuje výbory jako své kontrolní a iniciativní orgány a zřizuje organizační složky obvodu za účelem plnění úkolů
v samostatné působnosti obvodu2;

b)

schvaluje rozpočet obvodu, a jeho závěrečný účet a účetní závěrku, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu města a jeho závěrečného účtu, schvaluje rozpočtové změny rozpočtu obvodu a kontroluje hospodaření ostatních orgánů obvodu, zřizuje peněžní fondy obvodu a vydává zásady pro jejich tvorbu a čerpání, stanoví výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obvodu a výši náhrady ušlého výdělku členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním či obdobném poměru;

c)

rozhoduje o majetkových záležitostech města a o právních úkonech při nakládání s majetkem
města včetně jeho zatěžování v rozsahu stanoveném tímto Statutem;

d)

vyjadřuje se ve lhůtě 60 dnů k návrhům územního a regulačního plánu, Statutu města, právních
předpisů města o koeficientu daně z nemovitostí a o zavedení a výši místních poplatků a daní a
jejich změn;

e)

navrhuje zastupitelstvu města vydání regulačního plánu, rozhoduje o názvech ulic a jiných veřejných prostranství nepřesahujících území obvodu;

f)

rozhoduje v dalších záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu tímto Statutem
nebo jinou obecně závaznou vyhláškou města;

g)

vyjadřuje se k návrhu opatření obecné povahy o územním plánu města.

1

§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen obecní zřízení).

2

§ 23 a 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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(4) Zastupitelstvo si může vyhradit k vlastnímu rozhodnutí kteroukoli záležitost samostatné působnosti města vyjma záležitostí, svěřených zákonem do vyhrazené působnosti rady nebo svěřených zákonem starostovi a kromě záležitostí pracovněprávních svěřených zákonem tajemníkovi. Zastupitelstvu
nepřísluší zasahovat do výkonu přenesené působnosti, nestanoví-li zákon jinak; právo vyhradit si vydání
stanoviska dotčeného orgánu podle zvláštního zákona3 ve správních řízeních dopadajících do práva obcí
na samosprávu tím není dotčeno. Pravomoc, svěřenou zastupitelstvu zákonem do vyhrazené působnosti
zastupitelstva, nemůže zastupitelstvo přenést na jiný orgán.
(5) Zastupitelstvo přijímá svá rozhodnutí usnesením, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; postup
svého jednání a přijímání usnesení stanoví zastupitelstvo v mezích zákona a tohoto Statutu svým jednacím řádem.
Článek 5
Rady

(1) Rada města je výkonným orgánem Plzně pro její samostatnou působnost (samosprávu) a
rozhoduje též ve všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo Statutem vyhrazeny zastupitelstvu
města nebo jinému orgánu města, nejsou-li Statutem nebo jiným právním předpisem města svěřeny
městským obvodům.
(2) Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu
úřadu.
(3) Rada rozhoduje ve všech záležitostech v samostatné působnosti, nejsou-li zákonem či právním předpisem města vyhrazeny jinému orgánu města, a nebo nevyhradilo-li si je k rozhodnutí zastupitelstvo. Tuto svou pravomoc může rada přenést na jiný orgán, nejde-li o působnost jí přikázanou4 zákonem. Radě nepřísluší zasahovat do výkonu přenesené působnosti města, nestanoví-li zákon jinak.
(4) Rada přijímá svá rozhodnutí usnesením, nestanoví-li zvláštní zákon jinak; postup svého jednání a přijímání usnesení stanoví rada v mezích zákona5 a tohoto Statutu svým jednacím řádem. K odbornému posouzení řešených otázek si rada může zřizovat komise jako své poradní a iniciativní orgány.
Článek 6
Primátor

(1) Primátor zastupuje Plzeň navenek ve všech případech, které nejsou Statutem nebo jiným
právním předpisem města svěřeny starostům městských obvodů. Primátor řídí zasedání zastupitelstva a
rady města a svolává jejich jednání, podepisuje právní předpisy města a usnesení rady a zastupitelstva

3

§ 136 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

4

§ 102 odst. 2 obecního zřízení.

5

Obecní zřízení č. 128/2000 Sb. a správní řád č. 500/2004 Sb., § 134
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města, stojí v čele magistrátu a plní úkoly starosty obce podle zvláštních zákonů a případně též i úkoly
krajského hejtmana, stanoví-li tak zvláštní zákon.

(2) Primátor zejména:
a)

jmenuje a odvolává tajemníka magistrátu se souhlasem ředitele krajského úřadu a stanoví mu
plat podle zvláštních předpisů;

b)

v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány města (např. bezpečnostní
radu, krizový štáb, povodňovou komisi, komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, radu
obcí pro udržitelný rozvoj území a podobně), jmenuje a odvolává jejich členy a rozhoduje o
podjatosti jejich členů ve správním řízení;

c)

může ustavovat účelové pracovní skupiny a trvalé aktivy ke slaďování činností, příslušejících do
působnosti vícera orgánů či organizačních složek města;

d)

odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a
projednává s auditorem jeho závěrečnou zprávu;

e)

řídí městskou policii, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena
zastupitelstva města, a může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku;

f)

odpovídá za informování občanů o činnosti Plzně a jejích orgánů;

g)

může pozastavit výkon usnesení rady města a předložit je k rozhodnutí zastupitelstvu města,
má-li za to, že je nesprávné;

h)

v době od voleb do zastupitelstva města do zvolení nového primátora nebo náměstka primátora
vykonává pravomoci primátora podle § 103 obecního zřízení;

i)

slaďuje činnost svých náměstků a tajemníka magistrátu a rozhoduje spory o působnost mezi
svými náměstky a spory v záležitostech přesahujících kompetence jednotlivých náměstků, nedojde-li mezi nimi k dohodě (dále jen kompetenční spory);

j)

organizuje porady se starosty městských obvodů;

k)

může uložit starostovi městského obvodu svolání zastupitelstva nebo rady městského obvodu a
při nečinnosti starosty je může sám svolat;

l)

má právo účastnit se s hlasem poradním jednání všech ostatních orgánů města, jichž není zvoleným členem, včetně všech orgánů městských obvodů;

m) má právo a při nebezpečí z prodlení též povinnost svolat zasedání kteréhokoli sborového orgánu
Plzně;

n)

nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, zastupuje Plzeň na valných hromadách obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast;

o)

plní úkoly podle zvláštních předpisů k připravenosti města na řešení krizových situací a slaďuje
záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné situace;

p)

plní úkoly při zabezpečování voleb podle zvláštních zákonů;

q)

slaďuje postup orgánů státní správy s územní působností na území města Plzně s orgány města
při plnění úkolů, které vyplývají z usnesení vlády.
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(3) Primátor má právo užívat primátorský řetěz a historickou pečeť města jako primátorské insignie, toto právo je nepřenosné na jiné osoby.
(4) K platnosti právních úkonů Plzně primátorem navenek učiněných je nezbytné předchozí
schválení zastupitelstvem nebo radou města ve všech věcech zákonem nebo Statutem či jiným právním
předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.
Článek 7
Náměstci primátora

(1) Zastupitelstvo volí zpravidla čtyři náměstky primátora, kteří jsou pro výkon této funkce
dlouhodobě uvolněni a slaďují činnost ostatních orgánů a organizačních složek města, příspěvkových organizací a právnických osob městem založených či zřízených nebo majetkově městem ovládaných.
(2) Podrobnou dělbu působnosti náměstků stanoví zastupitelstvo svým usnesením; primátor
slaďuje činnost svých náměstků v těchto oblastech, rozhoduje mezi nimi spory o příslušnost a má
právo vyhradit si k vlastnímu rozhodnutí kteroukoli otázku z jejich působnosti.
(3) Při nepřítomnosti primátora v Plzni a v době jeho dovolené nebo nemoci (dále jen nepřítomnost primátora) jej zastupují jeho náměstci v pořadí stanoveném zastupitelstvem na návrh primátora.
(4) Náměstkové primátora v mezích své působnosti rozhodují v dohodě s tajemníkem kompetenční spory mezi jednotlivými odbory magistrátu a jednají jménem města navenek, nejde-li o uzavírání
smluv a dohod, jimiž na sebe město bere povinnosti či vzdává se svých práv podle předpisů soukromoprávních6, nestanoví-li zastupitelstvo či rada v jednotlivých případech jinak.
(5) Náměstkové primátora mají právo účastnit se s hlasem poradním jednání zastupitelstev a
rad městských obvodů; mají též právo účastnit se s hlasem poradním jednání všech výborů zastupitelstva města a komisí rady města, nejsou-li jejich členy. Náměstkové primátora mají právo užívat závěsný
odznak starosty se státním znakem.
(6) Dosavadní náměstkové primátora vykonávají své pravomoci též v období ode dne voleb do
zastupitelstva města do zvolení nového primátora nebo náměstka primátora.
Článek 8
Starosta a místostarosta obvodu

(1) Starosta obvodu řídí zasedání zastupitelstva a rady obvodu a svolává jejich jednání, podepisuje jejich usnesení a plní úkoly starosty obce ve věcech svěřených Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem do působnosti obvodu. Starosta stojí v čele úřadu městského obvodu.
(2) Starosta obvodu zastupuje město navenek ve věcech svěřených obvodu Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem, nevyhradí-li si toto zastupování města primátor.
K platnosti jednání starosty jménem města navenek je nezbytné předchozí schválení zastupitelstvem
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Zejména občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce a předpisy s nimi související nebo je doplňující.
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nebo radou obvodu ve všech věcech zákonem nebo Statutem či jiným právním předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.

(3) Starosta obvodu zejména:
a)

jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městského obvodu s předchozím souhlasem tajemníka
magistrátu a stanoví mu plat podle zvláštních předpisů;

b)

v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány obvodu, jmenuje a odvolává
jejich členy a rozhoduje o jejich podjatosti ve správním řízení;

c)

může ustavovat účelové pracovní skupiny a trvalé aktivy ke slaďování činností, příslušejících do
samostatné nebo přenesené působnosti vícera orgánů či organizačních složek města, jde-li o
působnosti svěřené obvodu;

d)

s předchozím souhlasem primátora může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi rady obvodu výkon přenesené působnosti ve věcech svěřených obvodu Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo příslušejících obvodu podle zvláštního zákona, v takovém
případě též rozhoduje o podjatosti členů komise ve správním řízení komisí prováděném;

e)

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ukládá úkoly obvodní služebně městské
policie a může po Policii ČR požadovat spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku;

f)

jmenuje velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v příslušném obvodu;

g)

odpovídá za informování veřejnosti o činnosti orgánů města s obvodní působností;

h)

může pozastavit výkon usnesení rady obvodu a předložit je k rozhodnutí zastupitelstvu obvodu,
má-li za to, že je nesprávné;

i)

v době od voleb do zastupitelstva obvodu do zvolení nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty podle § 103 obecního zřízení;

j)

odpovídá podle zvláštního zákona7 za zajištění a organizování řídící kontroly na městském obvodu a veřejnosprávní kontroly vůči příspěvkovým organizacím, ke kterým vykonávají orgány
městského obvodu úkoly zřizovatele, a vůči příjemcům veřejné finanční podpory z rozpočtu
městského obvodu.

(4) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nemoci nebo dovolené. Zastupitelstvo obvodu může v případě potřeby zvolit i více místostarostů. Jsou-li místostarostové pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněni, stanoví zastupitelstvo obvodu jejich působnost bez újmy práva starosty vyhradit si rozhodnutí i ve věcech stanovených do působnosti místostarosty. Dosavadní místostarosta vykonává své pravomoci též v období ode dne voleb do zastupitelstva obvodu do zvolení nového starosty
nebo místostarosty.
(5) Starosta i místostarosta mají právo účastnit se s hlasem poradním jednání všech orgánů obvodu, nejsou-li jejich zvolenými členy. Starosta a při jeho zastupování i místostarosta má právo účastnit

7

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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se s hlasem poradním jednání zastupitelstva i rady města a jednání zastupitelstev a rad jiných městských
obvodů. Starosta i místostarosta mají právo užívat závěsný odznak starosty se státním znakem.
Článek 9
Výbory

(1) Zastupitelstvo města i zastupitelstva obvodů zřizují vždy výbor kontrolní a výbor finanční; jiné výbory zřizují dle své potřeby. Zřizování osadních výborů je vyhrazeno zastupitelstvům obvodů.
(2) Působnost finančního, kontrolního a osadního výboru je stanovena zákonem a zastupitelstvo
ji může jednacím řádem výboru dále rozšířit. Působnost jiných výborů určí zastupitelstvo jednacím řádem výboru. Výborům nepřísluší výkon přenesené působnosti a nemohou do něj zasahovat.
(3) Členy výboru volí zastupitelstvo přednostně z řad občanů, jejich počet je vždy lichý a předsedou výboru musí být člen zastupitelstva, které výbor zřídilo, vyjma osadního výboru. Zákon stanoví
případy neslučitelnosti členství ve výboru s výkonem jiných funkcí v obci.
Článek 10
Komise

(1) Zřizování komisí je ve vyhrazené pravomoci rady, která stanoví působnost komise, její jednací řád i počet členů, které též jmenuje především z řad občanů.
(2) Komisi rady města nepřísluší výkon přenesené působnosti. Komisi rady obvodu může svěřit
výkon přenesené působnosti obce dle tohoto Statutu starosta obvodu s předchozím souhlasem primátora
po projednání s ředitelem krajského úřadu a za podmínky, že předseda komise má vykonánu zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti, popřípadě dosažené vzdělání nahrazující tuto zkoušku, pro úsek státní
správy, jehož výkonem má být komise pověřena, a není-li možno zajistit rozhodování o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech právnických a fyzických osob jiným způsobem. Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku je komise rady obvodu podřízena magistrátu a svou
pravomoc vykonává postupem podle předpisů o správním řízení.
Článek 11
Zvláštní orgány

(1) Zvláštní orgány zřizuje primátor nebo starosta obvodu pro výkon přenesené působnosti
v případech stanovených zvláštními zákony, které též upravují jejich složení i působnost a další otázky
jejich činnosti. Zvláštním orgánům nepřísluší výkon samostatné působnosti.
(2) Členy a předsedy zvláštních orgánů jmenuje a odvolává primátor nebo starosta obvodu, člen
nemusí být občanem města. Předseda zvláštního orgánu musí mít vykonánu zkoušku zvláštní odborné
způsobilosti podle zvláštního předpisu, nemá-li odborné vzdělání tuto zkoušku nahrazující podle zvláštního právního předpisu.
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Článek 12
Tajemník

(1) Tajemník magistrátu organizuje činnost magistrátu a je za ni odpovědný primátorovi
v samostatné i v přenesené působnosti. Tajemníka magistrátu jmenuje a odvolává primátor
s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu a stanoví mu plat podle zvláštních předpisů.
(2) Tajemník úřadu městského obvodu organizuje činnost úřadu městského obvodu a je za jeho
činnost v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi obvodu a tajemníkovi magistrátu. Tajemníka úřadu městského obvodu jmenuje a odvolává starosta obvodu s předchozím souhlasem tajemníka magistrátu a stanoví mu plat podle zvláštních předpisů.
(3) Ve vztahu k zaměstnancům města, zařazeným pro výkon práce do magistrátu nebo úřadu
městského obvodu, je příslušný tajemník statutárním orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost
všech zaměstnanců v úřadu či magistrátu zařazených, uzavírá a ukončuje jejich pracovní poměr a dává
radě návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, stanoví jejich platy podle zvláštního předpisu a
plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů.
(4) Tajemník vydává spisový řád, vyřazovací (skartační) plán, pracovní řád a kontrolní řád
magistrátu nebo úřadu městského obvodu a jiné vnitřní pracovněprávní předpisy, není-li jejich vydávání
zákonem nebo Statutem vyhrazeno radě či zastupitelstvu.
(5) Tajemník zajišťuje plnění úkolů města a městských obvodů v přenesené působnosti, dohlíží
na dodržování procesních předpisů při výkonu státní správy, rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve
správních řízeních vedených jednotlivými odbory.
(6) Tajemník má právo účastnit se zasedání zastupitelstva a celého zasedání rady a vystoupit
v rozpravě na těchto zasedáních ke každému bodu programu s hlasem poradním, má právo užívat závěsný odznak starosty se státním znakem, má právo účastnit se jednání výborů zastupitelstva a komisí
rady. Tajemník upozorňuje primátora nebo starostu městského obvodu na nesprávnost usnesení rady a
navrhuje mu pozastavení jeho výkonu a upozorňuje ho na protizákonnost usnesení zastupitelstva, výborů
zastupitelstva a komisí rady.
(7) Tajemník magistrátu řídí a kontroluje organizační složky města vyjma městské policie a v
samostatné působnosti též vyjma městských obvodů, nestanoví-li zastupitelstvo města jinak nebo nejdeli o zákonem svěřenou pravomoc. Organizuje porady tajemníků úřadů městských obvodů a zabezpečuje
jednotný výkon přenesené působnosti magistrátem i úřady městských obvodů; v případech zákonem
stanovených jmenuje a odvolává správce městského obvodu, řídí ho a kontroluje jeho činnost.
(8) Tajemník magistrátu přijímá státoobčanský slib a plní další úkoly v přenesené působnosti
uložené mu zvláštními právními předpisy. Při těchto úředních výkonech má právo užívat závěsný odznak
starosty se státním znakem.
(9) Tajemník úřadu městského obvodu řídí a kontroluje organizační složky města zřízené zastupitelstvem obvodu nebo přičleněné k úřadu městského obvodu rozhodnutím zastupitelstva města.
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Článek 13
Magistrát

(1) Magistrát tvoří primátor, náměstkové primátora, tajemník magistrátu a další zaměstnanci
města do magistrátu zařazení; pro tyto zaměstnance města plní úkoly zaměstnavatele magistrát jako organizační jednotka zaměstnavatele. V čele magistrátu stojí primátor.
(2) Magistrát se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Rada města může k
zajištění účelné organizace dělby práce na magistrátu seskupit odbory do vnitřních úřadů, v jejichž čele
je ředitel vnitřního úřadu s postavením vedoucího odboru a povinností slaďovat a řídit odbory do vnitřního úřadu zařazené. Pro účely pracovněprávní se za součást magistrátu považují též uvolnění členové
výborů zastupitelstva a komisí rady a zvláštních orgánů. Rada města může rozhodnout, že magistrát zabezpečuje pracovněprávní záležitosti i pro jiné organizační složky města vyjma úřadů městských obvodů.
(3) Organizační řád a dělbu působnosti mezi odbory magistrátu stanoví rada města na návrh tajemníka, ostatní vnitřní pracovněprávní předpisy vydává tajemník. Základní směrnice pro jednotlivé obory činnosti magistrátu mimo věcí pracovněprávních vydává rada, nevyhradí-li si jejich vydání zastupitelstvo nebo nepověří-li tím tajemníka magistrátu.
(4) Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti
na území celého města, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Na území obcí stanovených zvláštním právním předpisem vykonává též přenesenou působnost obce s pověřeným obecním úřadem a přenesenou působnost obce s rozšířenou působností. Magistrát dále
pomáhá radě a zastupitelstvu města v zabezpečování samostatné působnosti města a plní úkoly, které
mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti. Podle pokynů rady a zastupitelstva rovněž řídí organizační složky města, nepřiřazené k
městským obvodům, příspěvkové organizace města a právnické osoby městem majetkově ovládané.
Magistrát vede též úřední desku společnou pro všechny orgány s celoměstskou působností.
(5) Magistrát dle zákona o obcích dozírá nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů, zabezpečuje nápravu protiprávních opatření orgánů obvodu
v samostatné působnosti a ruší protiprávní opatření orgánů obvodů v přenesené působnosti, není-li
zvláštním právním předpisem stanoven jiný postup jejich přezkoumání a nápravy. Magistrát dále dle zákona o obcích kontroluje výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských obvodů.
(6) Magistrát rozhoduje o odvoláních a jiných opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánů
městských obvodů v přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
(7) Vedoucí odborů magistrátu organizují porady s vedoucími odborů úřadů městských obvodů k
zabezpečení jednotné správy města a k zajištění metodické pomoci orgánům městských obvodů při výkonu přenesené i samostatné působnosti obce.
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Článek 14
Úřad městského obvodu

(1) Úřad městského obvodu tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zaměstnanci města
do úřadu městského obvodu zařazení; pro tyto zaměstnance města plní úkoly zaměstnavatele úřad
městského obvodu jako organizační jednotka zaměstnavatele. V čele úřadu je starosta.
(2) Úřad se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Organizační řád a dělbu působnosti mezi odbory stanoví rada obvodu na návrh tajemníka, ostatní vnitřní pracovněprávní předpisy a jiné
vnitřní směrnice nevydávané radou vydává tajemník. Pro účely pracovněprávní se za součást úřadu
městského obvodu považují též zvláštní orgány zřízené starostou a uvolnění členové výborů zastupitelstva a komisí rady, jakož i organizační složky města obvodem zřízené.
(3) Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti,
není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly,
které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady
v jejich činnosti. Podle pokynů rady a zastupitelstva rovněž řídí organizační složky města městským obvodem zřízené nebo k němu přiřazené rozhodnutím zastupitelstva nebo rady města. Podle pokynů rady
a zastupitelstva obvodu spolupracuje rovněž s příspěvkovými organizacemi města a jinými právnickými
osobami městem majetkově ovládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupitelstva města pomoc
obvodům v zabezpečování činností v působnosti obvodu. Úřad městského obvodu vede též úřední desku
společnou pro všechny orgány obvodu.
Článek 15
Základní zásady součinnosti orgánů

(1) Orgány s celoměstskou působností přihlížejí při svém rozhodování a konání k usnesením,
požadavkům a podnětům orgánů městských obvodů.
(2) Orgány městských obvodů při svém rozhodování a konání v rámci městem jim svěřených
pravomocí v oblasti samostatné působnosti přihlížejí i k usnesením a pokynům orgánů s celoměstskou
působností.
(3) Zastupitelstvo a rada města mohou vydávat vnitřní směrnice k zabezpečení jednotného postupu orgánů obvodů ve věcech samostatné působnosti města, které jsou tímto Statutem nebo jiným
právním předpisem města svěřeny do působnosti obvodů.
(4) Orgány s celoměstskou působností a orgány městských obvodů (orgány městských obvodů
i mezi sebou) se navzájem informují v dostatečném předstihu o věcech, které se jich týkají. Bližší podmínky pro předávání informací si v souladu s platnými právními předpisy7 mohou jednotlivé orgány mezi
sebou upravit vzájemnou dohodou, nebo tak může stanovit rada nebo zastupitelstvo města.
(5) Při nemožnosti vyřídit vnitřní písemnosti (žádosti, stížnosti, podněty, připomínky, návrhy,
stanoviska) mezi orgány města a městských obvodů v samostatné působnosti nejpozději do 30 dnů,

7

Např. § 13 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
≈

11

≈

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města,
ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012 a
3/2013

musí orgán, který písemnost vyřizuje, v této lhůtě uvědomit žadatele o důvodech, které vedou
k prodloužení termínu nebo nemožnosti věc vůbec vyřídit. Pokud se orgány městských obvodů nevyjádří
k těmto písemnostem (žádostem, stížnostem, podnětům, připomínkám, návrhům a stanoviskům) orgánů města ve výše uvedené lhůtě, má se za to, že souhlasí se záměrem orgánu města, a naopak. Pro
vyřizování písemností v přenesené působnosti platí zvláštní předpisy8.
Článek 16
Jednání jménem města

(1) Jménem města navenek jedná ve všech věcech primátor. V záležitostech, svěřených tímto
Statutem do působnosti městských obvodů, jednají jménem města navenek starostové obvodů bez nutnosti dalšího zmocnění primátorem.
(2) Nejde-li o uzavírání právních úkonů, jimiž na sebe město bere právní povinnosti či vzdává se
práv, mohou jménem města navenek jednat též náměstkové primátora a místostarostové obvodů v rozsahu jejich působnosti stanovené zastupitelstvem. K tomuto jednání mohou též zmocnit jiné zaměstnance magistrátu, úřadů městských obvodů a příspěvkových organizací města.
(3) Při zadávání prací k údržbě či zhodnocení městského majetku jedná jménem města vedoucí
odboru nebo organizační složky nebo ředitel příspěvkové organizace, která při zadávání zakázky podle
zvláštního předpisu plní úkoly zadavatele, nevyhradí-li si uzavírání těchto právních úkonů primátor (starosta obvodu); podrobnosti upraví vnitřní předpisy.
(4) Primátor i starostové obvodů mohou udělit jiné osobě plnou moc k zastupování města. Plná
moc je zpravidla vystavena ke konkrétnímu jednání nebo na dobu určitou. Není-li v plné moci, obsahující
všeobecné zmocnění k jednání jménem města ve více záležitostech (generální plná moc), uvedena
doba její platnosti, pozbývá plná moc platnosti dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva po volbách do
zastupitelstev obcí. K jednání jménem města jako účastníka soudních, správních a jiných řízení může být
zmocněna vždy jen jedna osoba; v pochybnostech se má za to, že účinná je plná moc udělená k zastupování města jako poslední.
(5) Jednání orgánů v přenesené působnosti je upraveno zvláštními předpisy.
(6) Podrobnosti pro označování písemností9 stanoví rada města, podrobnosti o podepisování písemností stanoví tajemník podpisovým řádem.

8

Např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

9

§ 141 obecního zřízení č. 128/2000 Sb.
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Část 3
Samostatná působnost
Článek 17
Základní zásady

(1) Samostatnou působnost vykonává město svými orgány samostatně, řídíc se přitom zákony a
právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy k jejich provedení. Všechny orgány města
jsou povinny chránit samostatný výkon samosprávy města a bránit město před neoprávněnými zásahy
státu nebo vyššího územně samosprávného celku do ústavního práva obce na samosprávu.
(2) Není-li tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města stanoveno jinak, jsou k výkonu
samostatné působnosti příslušné orgány s celoměstskou působností.
(3) Městské obvody zabezpečují v samostatné působnosti města úkoly, stanovené tímto Statutem nebo jinými právními předpisy města; obvody jsou při výkonu takto svěřené působnosti města povinny řídit se platným právním řádem i pokyny a směrnicemi města, schválenými zastupitelstvem nebo
radou města nebo vydanými tajemníkem magistrátu v mezích jeho působnosti. Dále městské obvody
samostatně řeší všechny otázky zřizování a činnosti svých orgánů a mohou zřizovat pro plnění svých
úkolů v samostatné působnosti organizační složky města, které pak samy řídí.
(4) Zastupitelstvo nebo rada města mohou pověřit městské obvody i plněním dílčích úkolů v
samostatné působnosti, které nejsou obvodům svěřeny právním předpisem města, a to i beze změny tohoto Statutu. Toto opatření je však podmíněno souhlasem věcně příslušných orgánů obvodu a může být
učiněno pouze na dobu určitou.
(5) Zastupitelstvo nebo rada města si mohou vyhradit ke svému rozhodování konkrétní záležitost v samostatné působnosti, která je právním předpisem města svěřena obvodu, a to i beze změny tohoto Statutu, za podmínky, že orgán obvodu, který by byl dle právních předpisů města příslušný
k rozhodnutí o dané záležitosti, k tomuto vyhrazení udělí souhlas.
(6) Orgány obvodu při výkonu samostatné působnosti svěřené Statutem nebo jiným právním
předpisem města jednají navenek vždy jménem města svými orgány podle zákona o obcích, tohoto Statutu a dalších právních předpisů a v jejich rámci podle organizačních řádů úřadů městských obvodů a
jednacích řádů zastupitelstev a rad městských obvodů, zejména uzavírají a podepisují smlouvy, podávají
a podepisují žaloby a jiné návrhy k soudům a správním orgánům a jiným orgánům státu, hájí zájmy města v soudních řízeních a vystupují jménem města jako účastníka správního řízení mimo řízení před katastrálními úřady. Výjimku tvoří ty případy, které si vyhradí samo město usnesením rady nebo zastupitelstva. K těmto jednáním jménem města jsou orgány městských obvodů oprávněny bez dalšího zvláštního
písemného zmocnění či plné moci jinak příslušným orgánem města vystavené.
(7) Má-li Plzeň postavení dotčeného orgánu ve správním řízení, jehož předmět se dotýká práva
na samosprávu10, vykonávají tuto působnost orgány s celoměstskou působností. Je-li však orgán

10

§ 136 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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s celoměstskou působností orgánem takové správní řízení provádějícím, vykonává působnost dotčeného
orgánu městský obvod územně nebo věcně příslušný.
Článek 18
Péče o rozvoj města

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

zajišťují a schvalují plán rozvoje města,

b)

připravují a s občany a s orgány městských obvodů projednávají oborová či souhrnná pojetí a
záměry budoucího rozvoje Plzně,

c)

rozhodují o pořízení územně-plánovací dokumentace a jejich změn, vydávají vymezení zastavěného území, schvalují žádosti o pořizování územního plánu, regulačního plánu a územní studie,
vydávají územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,

d)

vydávají stanoviska a námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k územním plánům
a územně-plánovací dokumentaci sousedních obcí a dalším koncepčním dokumentům sousedních obcí,

e)

zajišťují spolupráci města se sousedními obcemi a s orgány kraje při zpracovávání strategických, koncepčních a územně-plánovacích dokumentací a zajišťují soulad činnosti jednotlivých
orgánů města k zabezpečení nejvýše možného prospěchu města a jeho občanů,

f)

zabezpečují rozvoj a správu informačního systému města, zpravidla prostřednictvím příspěvkové organizace města nebo jiné právnické osoby ovládané městem.

(2) Orgány obvodu
a)

doporučují orgánům s celoměstskou působností zajištění plánu rozvoje města nebo jeho změn a
dalších strategických, koncepčních a územně-plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci,
změn a doplňků,

b)

vydávají doporučující stanoviska ke strategickým, koncepčním a územně-plánovacím dokumentacím,

c)

mohou podat orgánům města návrh na kterékoli opatření v samostatné působnosti obce, které
je svěřeno do působnosti celoměstských orgánů,

d)

vedou kroniku městského obvodu podle zvláštního zákona.
Článek 19
Školství

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

rozhodují o zřízení nebo se souhlasem obvodu o zrušení právnických osob vykonávajících činnosti školy nebo školského zařízení, schvalují jejich zřizovací listiny včetně změn a dodatků, zajišťují zařazování škol a školských zařízení do školského rejstříku, jmenují a odvolávají ředitele
škol a školských zařízení podle zvláštního zákona a stanovují jim plat;

b)

vymezují školské obvody spádových škol;
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c)

vymáhají úhradu neinvestičních výdajů za děti a žáky od obcí, jejichž občané navštěvují základní
školy a školská zařízení v Plzni podle zvláštního zákona;

d)

zřizují školské rady a vydávají jejich zřizovací listiny a jmenují jednoho ze zástupců zřizovatele
do školské rady;

e)

kontrolují nakládání s majetkem města v základních školách a školských zařízeních včetně mateřských škol spojených se základní školou;

f)

řídí základní školy a školská zařízení v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a plní všechny
úkoly zřizovatele právnických osob vykonávajících činnost základní školy a školského zařízení,
není-li tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města část této působnosti svěřena městským obvodům;

g)

kontrolují vybírání, vymáhání a užívání úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání školních družin a klubů včetně mateřských škol spojených se základní školou;

h)

přijímají potřebná nápravná opatření na základě zpráv České školní inspekce o výsledcích výchovně-vzdělávací činnosti a kontrol Krajského úřadu Plzeňského kraje o mzdových opatřeních
ředitelů škol a školských zařízení.

(2) Orgány obvodu
a)

řídí mateřské školy, kontrolují nakládání s majetkem města v mateřských školách, vybírání, vymáhání a užívání úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách;

b)

zajišťují celkovou (komplexní) správu domů ve vlastnictví města, v nichž jsou umístěny mateřské školy, nejde-li o bytový dům, v jehož nebytových prostorech je mateřská škola umístěna;

c)

podílejí se na jmenování a odvolání 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;

d)

jmenují ostatní zástupce zřizovatele do školské rady.
Článek 20
Byty

(1) Orgány s celoměstskou působností ve vztahu k bytům a k budovám s byty ve vlastnictví
města, které nejsou svěřeny městským obvodům do jejich trvalé správy přílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o těchto bytech včetně údajů o bytech, jejichž nájem
byl sjednán na dobu výkonu určité práce nájemce (dříve služební byt), a bytech zvláštního určení, s nimiž mají právo nakládat jiné osoby;

b)

určují závazná pravidla pro uzavírání nájemních smluv a pro péči o budovy s byty, domy s pečovatelskou službou, domy nebo byty zvláštního určení, a kontrolují jejich dodržování;

c)

stanoví soutěžní podmínky a zadávají veřejné zakázky k zajištění správy těchto bytů a budov s
byty, uzavírají s vybranými správci smlouvy o správě a kontrolují nebo řídí jejich činnost;

d)

stanoví podmínky a způsob odvodů finančních prostředků do fondu rozvoje bydlení a použití jeho prostředků;
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e)

zajišťují komplexní správu těchto bytů a budov s byty;

f)

zastupují město jako vlastníka těchto bytů v orgánech společenství vlastníků a dále zastupují
město jako spoluvlastníka budov s byty na jednáních spoluvlastníků budov s byty;

g)

organizují směny těchto bytů k zajištění prodeje všech bytových jednotek v budovách určených
k prodeji po bytových jednotkách;

h)

plní všechny další úkoly vlastníka těchto bytů a budov s byty.

(2) Orgány obvodu ve vztahu k bytům a k budovám s byty ve vlastnictví města, které jsou svěřeny městským obvodům do jejich trvalé správy přílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o těchto bytech a budovách s byty;

b)

zajišťují komplexní správu těchto bytů a budov s byty;

c)

plní všechny další úkoly vlastníka těchto bytů a budov s byty s výjimkou jejich zcizení a zřizování zástavního práva k těmto bytům a budovám s byty.

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o bytech ve vlastnictví města včetně údajů o bytech
služebních a bytech zvláštního určení, s nimiž mají právo nakládat jiné osoby;

b)

určují závazná pravidla pro uzavírání nájemních smluv a péči o bytové domy, domy s pečovatelskou službou, domy nebo byty zvláštního určení, a kontrolují jejich dodržování;

c)

organizují vedení celoměstského seznamu (centrálního registru) bytů a bytových domů ve
vlastnictví města s vazbou na evidenci obyvatel, vydávají potřebné směrnice pro vedení tohoto
registru a stanoví dělbu odpovědnosti za jeho vedení a aktuálnost;

d)

zrušeno

e)

stanoví soutěžní podmínky pro zadávání veřejných zakázek ke správě bytů ve vlastnictví města
a základní zásady obsahu příslušné smlouvy a vysílají zástupce do hodnotících komisí pro tato
výběrová řízení;

f)

rozhodují:

1.

o nájmu bytů ve vlastnictví města včetně bytů v domech s pečovatelskou službou a v azylových domech i bytů zvláštního určení,

2.

o prodeji bytů a bytových domů z majetku města včetně souvisících pozemků, případně o
ponechání bytů v majetku města,

3.

o svěření nově vystavěných bytů a bytových domů do správy,

4.

o nájemném,

5.

o souhlasu se směnou bytů,

6.

o souhlasu s podnájmem bytu nebo jeho části,

7.

o souhlasu s podnikatelskou činností v bytě nebo jeho části,

8.

o poskytování bytových náhrad,

9.

o slučování bytů,
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10. o uznání nebo popírání existence zákonného přechodu nájmu bytu,
11. o podání výpovědi z nájmu bytu a vymáhání náhrady škody způsobené nájemcem nebo jiným uživatelem, nebo jeho dluhu s užíváním bytu spojeného včetně návrhů na výkon
soudních nebo správních rozhodnutí;

g)

stanoví podmínky a způsob odvodů finančních prostředků do fondu rozvoje bydlení a použití jeho prostředků;

h)

zajišťují komplexní správu bytů a obytných domů, které nebyly svěřeny přílohou č. 3 Statutu do
trvalé správy městského obvodu;

i)

zastupují město na jednáních spoluvlastníků domů s bytovými a nebytovými jednotkami a
v orgánech společenství vlastníků, je-li bytová nebo nebytová jednotka vlastnictvím města;

j)

organizují směny bytů k zajištění prodeje všech bytových jednotek v domech určených k prodeji
po bytových jednotkách.

(2) Orgány obvodu ve vztahu k bytům ve vlastnictví města na území obvodu:
a)

zajišťují komplexní správu bytů a domů ve vlastnictví města, jejichž správa je vyhrazena jednotlivým městským obvodům dle přílohy č. 3 a služebních bytů v mateřských školách;

b)

rozhodují ve všech záležitostech spojených s čerpáním prostředků rozvoje bydlení podle právního předpisu města, nejde-li o rozhodování výslovně svěřené orgánům s celoměstskou působností.
Článek 21
Bezpečnost a požární ochrana

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

budují a spravují síť požárních hydrantů na veřejném vodovodním rozvodu;

b)

vydávají požární řád obce a stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob;

c)

mohou právnickým a fyzickým osobám uložit osobní a věcnou pomoc při zdolávání požárů a jiných živelních pohrom.

(2) Orgány obvodu:
a)

spolupracují s orgány města a se státními orgány při plnění úkolů v samostatné působnosti obce;

b)

zřizují ohlašovny požárů, materiálově i finančně zabezpečují potřeby požární ochrany včetně
výstavby a údržby objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svých územních obvodů vyjma požárních nádrží ve správě příspěvkových organizací města;

c)

vedou přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a pečují o jejich trvalou použitelnost;

d)

zřizují jako organizační složku obce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a plní další úkoly
s tím spojené;

e)

organizují preventivně výchovnou činnost k požární ochraně;
≈
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f)

zpracovávají dokumentaci požární ochrany vyjma požárního řádu obce a stanovení podmínek
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.
Článek 22
Čistota města a životní prostředí

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

ukládají pokuty podle § 58 odst. 2 až 4 zákona o obcích, je-li v této věci orgán obvodu nečinný;

b)

zajišťují koncepci péče města o veřejnou zeleň a koncepci rozvoje městské zeleně;

c)

zajišťují komplexní péči o:

1.

lesy v majetku města,

2.

rekreační oblasti a chráněná území ve městě,

3.

zemědělskou půdu v majetku města,

4.

plochy krajinné zeleně a prvky územního systému ekologické rovnováhy na pozemcích ve
vlastnictví města;

d)

stanovují systém vedení jednotné dokumentace (pasportizace) ploch zeleně na území města a
vedou aktuální přehled údajů o městské veřejné zeleni a vybraných plochách omezeně přístupné městské zeleně;

e)

zajišťují zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod;

f)

zajišťují ekologickou výchovu a informační servis pro veřejnost, spolupracují přitom s orgány
státní správy a státními ústavy působícími v této oblasti;

g)

zajišťují kropení komunikací v letních měsících;

h)

zajišťují čištění mostů ve vlastnictví města;

i)h) stanovují zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (nízko-emisní zónu) a povolují
dočasné nebo trvalé výjimky z této zóny.

(2) Orgány obvodu:
a)

ukládají pokuty podle § 58 odst. 2 až 4 zákona o obcích;

b)

zajišťují čištění všech pozemních komunikací a veřejných prostranství ve vlastnictví města, nacházejících se na území obvodu, vyjma včetně čištění mostů;

c)

organizují, zajišťují a podporují pozitivní aktivity občanů města ve svých územích k zajištění čistoty města a ochrany životního prostředí ve městě;

d)

komplexně pečují o plochy městské a komunikační zeleně včetně na nich umístěných vodních
ploch, dětských hřišť a pískovišť a dalších jejich součástí a příslušenství vyjma ploch uvedených
v odstavci 1 písm. c); v rámci městem stanovené pasportizace ploch zeleně evidují změny
v údajích o vegetačních a technických prvcích na plochách městské zeleně v jejich péči, tyto
změny předávají správci pasportu zeleně vždy na konci každého pololetí kalendářního roku;

e)

vymáhají náklady spojené s odstraněním znečištění místní komunikace od osob, které znečištění
způsobily a nezajistily samy odstranění znečištění;
≈
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f)

kontrolují dodržování povinností držitelů a průvodců zvířat, zejména dbají na neznečišťování veřejných prostranství zvířaty v lidské péči, a zajišťují plnění povinností města vyplývajících
z jiných právních předpisů města, není-li v nich stanoveno jinak;

f)g) přijímají oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat.
Článek 23
Místní komunikace a dopravní obslužnost

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

zajišťují výkon vlastnických práv a povinností vlastníka k místním komunikacím vyjma činností
svěřených tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města městským obvodům;

b)

vyjadřují se k žádostem o uzavírky a objížďky s výjimkou místních komunikací III. a IV. třídy
mimo městskou památkovou rezervaci;

c)

zabezpečují dopravní obslužnost města a plní závazky veřejné služby v zajišťování hromadné
dopravy;

d)

vymezují k návrhu obvodu části veřejných komunikací ke stanovištím taxislužby a právními
předpisy obce v samostatné působnosti upravují některé otázky taxislužby podle zvláštního zákona;

e)

organizují sjednocený (integrovaný) dopravní systém a rozvoj dopravní infrastruktury města;

f)

rozhodují o cenách za parkování na veřejných komunikacích za podmínek stanovených právními předpisy města.

(2) Orgány obvodu:
a)

zajišťují odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací IV. třídy, komunikací pro pěší, přechodů, cyklistických stezek a náměstí a zajišťují zimní údržbu všech místních
komunikací nezařazených do okresního či krajského plánu zimní údržby;

b)

zajišťují na místních komunikacích vyhledávání, evidenci a odstraňování autovraků a vymáhání
nákladů s tím spojených od jejich vlastníků, a to zpravidla ve spolupráci s příslušnou příspěvkovou organizací města;

c)

vyjadřují se k žádostem o uzavírky a objížďky místních komunikací III. a IV. třídy mimo městskou památkovou rezervaci a k žádostem o zvláštní užívání místních komunikací, a to ve spolupráci se správcem komunikace; jedná-li se o uzavírku nebo objížďku nebo o zvláštní užívání zasahující na území více obvodů, vyjadřují se k žádostem za město orgány celoměstské;

d)

navrhují městu zřízení stanovišť taxislužby na veřejných komunikacích.
Článek 24
Kultura, sport a zájmová činnost občanů

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních a
sportovních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, nezbytné k zajištění veřejného pořádku;
≈
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b)

spravují, udržují a provozují, případně nově zřizují zařízení ve vlastnictví města k uspokojování
kulturních, sportovních a společenských potřeb občanů a stanovují podmínky jejich provozu a
užívání;

c)

zabezpečují výkon vlastnických práv a dozírají na využití stadionů, divadel a jiných zařízení ve
vlastnictví města, spravovaných právnickými osobami městem založenými, zřízenými nebo majetkově ovládanými, nebo přenechaných do nájmu či výpůjčky jiným právnickým osobám;

d)

organizují kulturní a jiné společenské podniky k reprezentaci a propagaci města a k rozvoji kulturního a společenského života občanů města.

(2) Orgány obvodu:
a)

dohlížejí na dodržování závazných podmínek městem stanovených pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték;

b)

podporují kulturní, sportovní a případně i jiné zájmové aktivity občanů města a pomáhají občanským sdružením pro sport a kulturu v jejich činnosti;

c)

spravují, udržují a provozují zařízení pro kulturu a sport ve vlastnictví města, jsou-li jim městem
svěřeny do trvaléoperativní správy;

d)

mohou vést obvodní kroniky.

(3) Orgány městského obvodu Plzeň 3 přijímají a uschovávají movité věci nalezené nebo opuštěné podle zvláštního zákona.11
Článek 25
Veřejný pořádek a všeobecná vnitřní správa

(1) Orgány s celoměstskou působností:

11

a)

rozhodují o názvech ulic a veřejných prostranství, přesahujících území jednoho obvodu nebo nacházejících se v městské památkové rezervaci, rozhodují o názvech městských obvodů a částí
města;

b)

stanovují jednotné provedení tabulek k označování názvů ulic a jiných veřejných prostranství a
číslování domů;

c)

rozhodují o změně hranic obce, změně hranic obvodů, zřízení či zrušení obvodu, připojení jiné
obce či sloučení města s jinou obcí;

d)

rozhodují o konání místního referenda přesahujícího území jednoho obvodu podle zvláštních
předpisů a zabezpečují konání voleb do zastupitelstva města a zastupitelstev městských obvodů
podle zvláštních zákonů;

e)

zřizují městskou policii a řídí její činnost;

§ 1052135 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.40/1964 Sb. ve znění zákona č. 359/2005 Sb.
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f)

požadují po Policii ČR pomoc při plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku;

g)

vedou Sbírku zákonů ČR, Sbírku mezinárodních smluv ČR a sbírku právních předpisů města k
nahlédnutí občanům;

h)

přijímají a provádějí programy prevence společensky nežádoucích jevů, zejména kriminality a
drogové závislosti;

i)

vymáhají pokuty uložené městskou policií v blokovém řízení;

j)

zabezpečují konání místního referenda na území celého města nebo na území přesahujícím hranice jednoho obvodu.

(2) Orgány obvodu:
a)

rozhodují o názvech ulic a veřejných prostranství nepřesahujících území obvodu;

b)

zabezpečují označování ulic a náměstí a kontrolují označení domů vlastníky nemovitostí a ukládají pokuty podle § 58 obecního zřízení;

c)

zajišťují občanské obřady;

d)

ukládají úkoly obvodním služebnám městské policie a požadují po Policii ČR pomoc při plnění
úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku;

e)

navrhují zastupitelstvu města vydání vyhlášek o tržním řádu pro tržiště na jejich území, dohlížejí
na pořádek na tržištích, organizují pouliční stánkový prodej;

f)

vedou Sbírku zákonů ČR, Sbírku mezinárodních smluv ČR a sbírku právních předpisů města k
nahlédnutí občanům;

g)

zabezpečují úkoly při konání místního referenda a voleb do zastupitelstva města a zastupitelstev
městských obvodů podle zvláštních zákonů;

h)

zabezpečují výkon trestu obecně prospěšných prací uložených soudy;

i)

vyhlašují a zabezpečují konání místního referenda nepřesahujícího území městského obvodu;

j)

zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku a navrhují orgánům s celoměstskou působností
přijetí potřebných opatření v této oblasti.
Článek 26
Odpady
(1) Orgány s celoměstskou působností:

a) zpracovávají plán odpadového hospodářství města jako původce odpadů;
b) určují místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajišťují
místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu;
c) stanovují systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
a stavebního odpadu;
d) zajišťují nakládání se směsným komunálním odpadem, tříděnými složkami komunálního odpadu
(papír, sklo, plast, nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad), objemným odpadem a ne≈
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bezpečným odpadem, zajišťují provoz sběrných dvorů, odpadkových košů a úklid černých skládek;
e) stanovují poplatek za komunální odpad a vykonávají jeho správu;
f) plní souhrnně za celé město ohlašovací a výkazovou povinnost v odpadovém hospodářství;
g) plní ostatní úkoly obce v samostatné působnosti dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.
(2) Orgány obvodu:
a) kontrolují provedení svozu komunálního odpadu oprávněnou osobou;
b) vedou průběžnou evidenci o odpadech, které vznikají na jejich území při výkonu činností svěřených jim Statutem, a předávají ji orgánům celoměstským pro povinná hlášení a výkazy.
Článek 27
Sociální pomoc občanům a zdravotnictví

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

13

plánují, podporují a zajišťují sociální služby ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a veřejností;podporují ve spolupráci s občanskými sdruženími, církvemi, obecně prospěšnými společnostmi a jinými organizacemi poskytování sociálních a zdravotních služeb, dle předem dohodnutého rozsahu poskytují dotace, příspěvky a dary na úhradu nákladů za tyto služby, sledují
úroveň poskytovaných služeb;

b)

garantují optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další;

c)

plní úkoly obce v samostatné působnosti, poskytujíe občanům odbornou pomoc, napomáhajíá
k vytváření vhodných podmínek k aktivní účasti na společenském, kulturním a veřejném životě
těžce zdravotně postižených občanů, seniorů a rodin s dětmi nebo starých občanů podle jejich
zájmů, sociální situace, a zdravotního stavu apod. Podílí se též na řešení otázek bydlení těžce
zdravotně postižených občanů (bezbariérové byty), seniorů (byty zvláštního určení) a osob bez
domova.

d)

zajišťují na území města integraci a pobyt cizinců, azylantů a osob požívajících doplňkové
ochrany13 a dále osob českého původu z vybraných vzdálených a ohrožených území;

e)

slaďují programy a dílčí projekty prevence kriminality a protidrogové politiky a zajišťují jejich
provádění;

f)

organizují a zajišťují vypracování podkladů ke koncepčnímu řešení sociálních služeb na území
města Plzně;

g)

zřizují jako příspěvkové organizace města účelová zařízení sociálních služeb k zajištění sociální
péče o občany Plzně včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pro výkon pěstounské péče;

Smlouva mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci č. 308/1998 Sb.
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h)

uplatňují u orgánů kraje požadavky města na zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé,
děti a dorost a lékárenské a stomatologické pohotovostní péče;

i)

prostřednictvím příspěvkové organizace města zajišťují hřbitovní služby;

j)

přijímají a realizují opatření k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření;

k)

provádí systematickou analytickou, metodickou a projektovou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně;

l)

provádí systematickou odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální problematiky na úrovni samosprávy, řeší průběžně připomínky a náměty občanů Plzně v souladu se zásadami komunitní práce;

m) uzavírají smlouvy o výkonu veřejné služby dle zvláštního zákona13a, jejichž předmětem je plnění
úkolů svěřených dle Statutu do působnosti orgánům celoměstským; spolu se smlouvou o výkonu veřejné služby uzavírají též pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo
na zdraví, kterou osoba vykonávající tuto veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

(2) Orgány obvodu

13a

14

a)

zabezpečují občanské obřady včetně hospodaření s finančními prostředky k tomu vyčleněnými;
rovněž zabezpečují slavnostní předávání bronzových medailí profesora Janského bezpříspěvkovým dárcům krve a podobné akce zdravotnických nebo charitativních organizací, včetně hospodaření s finančními prostředky vyčleněnými k tomuto účelu;

b)

mohou zřizovat jako své organizační složky zařízení sociálních služeb k zajištění odborného poradenství pro péči o děti včetně okamžité péče a pro sociálně výchovnou činnost, mohou pořádat výchovně rekreační tábory pro děti a zajišťovat další služby pro zlepšení péče o nezletilé
občany města;

c)

zrušeno

d)

vyjadřují se k umístění občanů do sociálního ubytování;

e)

napomáhají zapojení starých občanů do kulturního a společenského života;

f)

poskytují občanům sociální poradenskou péči;

g)

plní úkoly městských programů prevence kriminality a drogové závislosti;

h)

zrušeno;

i)

zabezpečují úkoly obce na úseku pohřebnictví vyjma činností, zabezpečovaných orgány celoměstskými prostřednictvím k tomu zřízené příspěvkové organizace města, a vymáhají náklady
pohřbu vypraveného obvodem podle zvláštního předpisu14;

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, zejména § 5 odst. 4.
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j)

uzavírají smlouvy o výkonu veřejné služby dle zvláštního zákona13a, jejichž předmětem je plnění
úkolů svěřených dle Statutu do působnosti orgánům městských obvodů; spolu se smlouvou o
výkonu veřejné služby uzavírají též pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku
nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající tuto veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Část 4
Finanční hospodaře ní a maje te k mě sta
Článek 28
Základní ustanovení

(1) Základním finančním plánem města je rozpočet, podle kterého město v průběhu kalendářního roku hospodaří. Tvorba rozpočtu se řídí dle platných právních norem.
(2) Rozpočet města je členěn na rozpočet orgánů s celoměstskou působností a rozpočty městských obvodů včetně finančních vztahů k dalším organizacím.
(3) Rozpočet města a rozpočty všech jeho částí se zpravidla sestavují jako vyrovnané. Mohou
být schváleny jako:
a)

přebytkové, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech
nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let

b)

schodkové jen v případě, že schodek bude možno uhradit finančními prostředky z minulých let
nebo smluvně zabezpečenou zápůjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem
z prodeje vlastních dluhopisů.

(4) Zastupitelstva města a městských obvodů mohou vytvářet účelové fondy; tvorbu a užití
účelového fondu stanoví příslušné zastupitelstvo statutem fondu vyjma Fondu rozvoje bydlení, jehož
tvorba a užití jsou stanoveny vyhláškou města.
(5) Mimo rozpočet se uskutečňují finanční operace, které se týkají prostředků cizích nebo sdružených s jinými osobami.
(6) Finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům se rozumí převody finančních
prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a převody prostředků rozpočtů městských obvodů do rozpočtu celoměstských orgánů.
Článek 28a
Příjmy rozpočtu

(1) Do rozpočtu jsou zahrnuty pouze ty příjmy, u kterých existuje buď smluvní ujednání nebo
objektivní předpoklady pro jejich začlenění do rozpočtu.
(2) Příjmy města tvoří
a)

výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,

b)

příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
≈
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c)

příjmy z výsledků vlastní činnosti,

d)

příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zvláštních zákonů příjmem
obce, která organizaci zřídila nebo založila,

e)

výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, pro něž jsou správcem orgány celoměstské,

f)

příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž jsou orgány celoměstské pověřeny podle zvláštních předpisů a podle Statutu, zejména ze správních poplatků
z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci celoměstských orgánů podle zvláštních předpisů,

g)

dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu, státních fondů či zahraničních
fondů a jiných zdrojů,

h)

podíl státního příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti,

i)

prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. jimi ukládaných pokut
a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních předpisů příjmem obce,

j)

peněžité dary a příspěvky a jiné příjmy podle zvláštních zákonů,

k)

podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her podle zvláštního zákona.

(3) Zdrojem financování města jsou dále úvěry, zápůjčky, návratné finanční výpomoci a prostředky vlastních účelových fondů.
(4) Žádost o účelovou dotaci z prostředků státního rozpočtu, prostředků z fondů Evropské unie,
Národního fondu, popřípadě jiných zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů, z rozpočtu kraje lze podat pouze prostřednictvím města, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. O přijetí dotace, včetně jejího použití, rozhodují orgány s celoměstskou působností.
(5) Příjmy rozpočtu městských obvodů tvoří:
a)

výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, pro něž jsou správcem orgány obvodu,

b)

příjmy z majetku města jim svěřeného do trvalé správy podle přílohy č. 3 s výjimkou výnosu
z jeho prodeje,

c)

příjmy z pronájmu městského majetku, o jehož pronájmu orgány obvodu rozhodují, pokud zastupitelstvo města nerozhodlo, že se jedná o příjem rozpočtu celoměstských orgánů,

d)

příjmy z pronájmu pozemků ke zřízení trvalé stavby nebo jinému podobnému účelu omezujícímu
možnosti budoucího jiného využití pozemku městem, rozhodovaly-li o pronájmu celoměstské orgány,

e)

příjmy z vlastní činnosti obvodu,

f)

dary, výnosy sbírek a loterií organizovaných nebo povolovaných městskými obvody,

g)

příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž jsou městské obvody pověřeny podle zvláštních právních předpisů a podle Statutu, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci městských
obvodů podle zvláštních předpisů,
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h)

dotace ze státního rozpočtu, z fondů Evropské unie, z Národního fondu, popřípadě z jiných
zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů a rozpočtů kraje s tím, že o přijetí dotace včetně jejího použití rozhodují orgány celoměstské,

a to včetně příslušenství, smluvních pokut a náhrad bezdůvodného obohacení za dobu, po níž orgány
městského obvodu jménem města podle Statutu rozhodují nebo rozhodovaly.

(6) Zdrojem financování městského obvodu jsou dále prostředky vlastních účelových fondů.
Přijetí zápůjčky, úvěru nebo návratné finanční výpomoci v rozpočtu městského obvodu, musí schválit zastupitelstvo města.
(7) Zdrojem financování městského obvodu jsou dále prostředky převáděné z rozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům:
a)

podíly na příjmech města stanovené zastupitelstvem města pro každý rozpočtový rok samostatně tzn.

1. podíl na celkových příjmech z daní, vyjma daně z příjmu právnických osob, kdy je poplatníkem město, převedených městu v daném roce podle zvláštního zákona;

2. podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti;
3. podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her převedených městu podle
zvláštního zákona;

b)

další prostředky na základě rozhodnutí zastupitelstva města, přičemž v případě stanovení účelu
použití je tento účel pro městský obvod závazný.

(8) Zastupitelstvo města Plzně může snížit městskému obvodu v průběhu roku jeho vlastní příjmy v případech:
a)

je-li zřejmé, že je ohroženo plnění rozpočtu města, a jen při pečlivém zvážení dopadů na plnění
rozpočtu městského obvodu,

b)

je-li zjištěno špatné hospodaření městského obvodu.

(9) V případě stanovení příjmů či jiných zdrojů rozpočtu městského obvodu nebo jejich změn, jejichž schválení je dle Statutu v pravomoci zastupitelstva města, jsou orgány městského obvodu povinny
tyto skutečnosti neprodleně po oznámení rozhodnutí zastupitelstva města projednat a zajistit v rámci
rozpočtu příslušného městského obvodu dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu.
Článek 28b
Výdaje rozpočtu

(1) Z rozpočtu města se hradí výdaje k plnění povinností daných zákonem v rozsahu činností
vymezených Statutem nebo jinými vnitřními pravidly v celoměstském zájmu, a to zejména:
a)

výdaje spojené s rozvojem města a zabezpečováním jeho aktivního života;

b)

výdaje spojené s výkonem veřejné správy;

c)

výdaje spojené s péčí o vlastní majetek;

d)

výdaje na činnost organizací zřízených městem v rozsahu jejich zřizovacích listin;

e)

závazky vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených jménem města;
≈

26

≈

Commented [TD14]: Reakce na změnu pojmosloví v novém
občanském zákoníku.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města,
ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012 a
3/2013

f)

finanční dary, příspěvky, výpomoci a příspěvky na sociální a jiné humanitární účely na základě
usnesení rady nebo zastupitelstva;

g)

kromě uvedených výdajů, město hradí splátky přijatých zápůjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí a tvoří fondy dle jejich statutů.

(2) Z rozpočtu městských obvodů se hradí výdaje vyplývající z rozsahu jejich činnosti dané Statutem nebo jinými právními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti a to včetně rozhodnutí
jejich orgánů o uzavření smluvních vztahů např. v případě pronájmu majetku od jiných osob.
Článek 28c
Tvorba rozpočtu

(1) Rozpočet se zpracovává v třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva
financí České republiky formou závazných ukazatelů. Základní organizační struktura rozpočtu vychází z
organizačních řádů magistrátu a úřadů městských obvodů.
(2) Zpracování rozpočtu řídí příslušný odbor magistrátu podle zásad a harmonogramu jeho
zpracování, stanovených radou města zpravidla do 30. 6. kalendářního roku.
(3) Správci rozpočtu (správcem rozpočtu se rozumí odborný útvar, který je začleněn do
organizačního řádu magistrátu a úřadů městských obvodů) odpovídají za předložení včasných a
reálných podkladů pro sestavu rozpočtu na kalendářní rok i střednědobý výhled. Tvorba jednotlivých
rozpočtů probíhá tak, aby rozpočet jako celek byl schválen do konce předcházejícího kalendářního roku.
(4) Rozpočet je sestavován na kalendářní rok a vychází z rozpočtového výhledu. V případě přijetí dluhu se rozpočet na dluhovou službu zpracovává až do poslední splátky tohoto dluhu.
(5) Rozpočtový výhled se sestavuje na 3 následující roky a musí obsahovat minimálně
a)

celkové příjmy

b)

celkové výdaje

c)

splatnost dluhů města

d)

celkové pohledávky

e)

celkové závazky
Článek 28d
Schvalování rozpočtu

(1) Zastupitelstvo města schvaluje finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům, rozpočet celoměstských orgánů a souhrnnou bilanci příjmů a výdajů města.
(2) Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům, včetně případných dalších příjmů rozpočtu městského obvodu, které na základě Statutu podléhají schválení celoměstských orgánů, schvaluje
zastupitelstvo města nejpozději do 20. 11. kalendářního roku. Pokud není finanční vztah rozpočtu města
k městským obvodům schválen do 20. 11. příslušného kalendářního roku, použije se pro účely přípravy
rozpočtu města naposledy schválený finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům dle čl. 28a
odst. 7 písm. a) Statutu.
(3) Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočet městského obvodu. Rozpočet městského obvodu vychází z vlastních příjmů stanovených Statutem. Rozpočet městského obvodu musí být
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schválen zastupitelstvem městského obvodu před projednáváním rozpočtu města v zastupitelstvu města.

(4) Pokud není před projednáváním rozpočtu v zastupitelstvu města schválen rozpočet městského obvodu, pak je za platnou verzi považována poslední varianta rozpočtu podepsaná starostou
městského obvodu, kterou městský obvod předal jako podklad pro sestavení souhrnné bilance příjmů a
výdajů města. Ukazatele souhrnné bilance příjmů a výdajů města schválené zastupitelstvem města, jsou
pro zastupitelstvo městského obvodu závazné.
(5) Ukazatele souhrnné bilance tvoří:
a)

příjmy v daném roce

b)

výdaje v daném roce

c)

financování

(6) Zastupitelstvu města musí být rozpočet předložen ve skladbě, z níž jsou jasně patrné závazné ukazatele pro

a)

radu města při hospodaření v průběhu roku;

b)

městské obvody pro sestavení rozpočtu (souhrnný finanční vztah rozpočtu města a městských obvodů)

c)

hospodaření příspěvkových organizací a jiných právnických osob městem zřízených

d)

právnické a fyzické osoby, které mají být příjemci dotací, příspěvků a darů z rozpočtu celoměstských orgánů.

(7) Po schválení rozpočtu jsou jednotliví správci rozpočtu povinni provést rozpis závazných ukazatelů dle podrobné rozpočtové skladby a správci rozpočtu, kteří plní zřizovatelské funkce též zajistí
rozpis předepsaných limitů na jimi řízené organizace a organizační složky. Rozpis závazných ukazatelů a
limity pro správce rozpočtu celoměstských orgánů a jednotlivé složky finančního vztahu k městským
obvodům zajišťuje příslušný odbor magistrátu.
Článek 28e
Rozpočtové provizorium

(1) Není-li rozpočet celoměstských orgánů schválen do 1. ledna kalendářního roku, hospodaří
celoměstské orgány v rozpočtovém provizoriu, kdy mohou čerpat měsíčně výdaje maximálně do výše
7 % návrhu rozpočtu doporučeného zastupitelstvu města radou města, vyjma mandatorních výdajů financovaných státem nebo krajem. Celoměstské orgány jsou oprávněny využít v aktuálním měsíci rovněž nevyčerpané prostředky z předcházejících měsíců hospodaření v rozpočtovém provizoriu.
(2) Neschválení rozpočtu celoměstských orgánů zastupitelstvem města není překážkou pro
schválení rozpočtu městského obvodu, je-li schválen zastupitelstvem města finanční vztah rozpočtu
města k městským obvodům.
(3) Není-li rozpočet městského obvodu schválen do 1. ledna kalendářního roku, hospodaří
městský obvod v rozpočtovém provizoriu, kdy čerpá měsíčně výdaje maximálně do výše 7 % návrhu
rozpočtu ve variantě potvrzené starostou obvodu, která je součástí souhrnné bilance příjmů a výdajů
schválené zastupitelstvem města, vyjma mandatorních výdajů financovaných státem nebo krajem.
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Městské obvody jsou oprávněny využít v aktuálním měsíci rovněž nevyčerpané prostředky z předcházejících měsíců hospodaření v rozpočtovém provizoriu.

(4) Každý správce rozpočtu je povinen sestavit seznam priorit výdajů pro potřebu hospodaření
v rozpočtovém provizoriu; přednostně musí být uvedeny výdaje nezbytné k zajištění právních povinností
města a jeho orgánů a výdaje, jejichž neuhrazením by město mohlo následně utrpět finanční škodu.
(5) Správci rozpočtu nesmí vstupovat po dobu rozpočtového provizoria do žádných jednání, která by v budoucnu měla či mohla finančně zavazovat město, a to ani tehdy, je-li v posledním návrhu rozpočtu nového rozpočtového roku s takovým výdajem počítáno.
(6) Hospodaří-li celoměstské orgány nebo městský obvod v rozpočtovém provizoriu vyhlašuje
rozpočtové provizorium rada města nebo rada městského obvodu na svém prvním jednání v daném rozpočtovém roce. Správci rozpočtu jsou povinni předložit na toto jednání rady seznam priorit výdajů.
(7) Po skončení rozpočtového provizoria celoměstských orgánů rada města projednává a
schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých správců rozpočtu v rozpočtovém provizoriu, obdobně jsou
povinny postupovat i rady městských obvodů.
Článek 28f
Hospodaření podle rozpočtu

(1) Město uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a po celý
rozpočtový rok provádí jeho kontrolu.
(2) Do plnění rozpočtu města se zahrnují takové příjmy a výdaje resp. finanční operace, které
byly uskutečněny v kalendářním roce. Pro jejich zařazení je rozhodující datum připsání anebo odepsání
prostředků na bankovních účtech.
(3) Za hospodaření podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města odpovídá rada města, za
hospodaření podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obvodu odpovídá rada obvodu.
(4) Jednotliví správci rozpočtu odpovídají radě za čerpání hospodaření dle rozpočtu. Čerpání
rozpočtu města a dodržování právních povinností města a jeho orgánů v rozpočtovém hospodaření včetně výkaznictví zajišťují příslušní správci v rozsahu svého rozpočtu.
(5) Čerpání všech částí rozpočtu musí být pravidelně sledováno, vyhodnocováno a předkládáno
příslušnému zastupitelstvu.
(6) Metodickou činnost v oblasti finančního hospodaření vůči všem městským obvodům, organizačním složkám města, příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, které hospodaří
s majetkem a závazky města, vykonává magistrát. Směrnice a další metodické pokyny vydané magistrátem v této oblasti jsou pro všechny závazné.
(7) Kontrolní činnost vůči městským obvodům, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města vykonává příslušný odbor magistrátu, vůči příspěvkovým organizacím vykonávají kontrolní
činnost též odbory magistrátu a odbory městských obvodů, které zajišťují odborný dohled a koordinaci
za účelem plnění úkolů zřizovatele. Vůči příjemcům veřejné finanční podpory vykonává kontrolní čin-
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nost dle zvláštního zákona14a odbor magistrátu či odbor městského obvodu, pokud byla veřejná finanční
podpora poskytnuta orgánem městského obvodu.

(8) Všechny závažné nedostatky, zjištěné při kontrolách dodržování rozpočtové kázně, musí být
neprodleně po projednání s příslušným odborem Ekonomického úřadu předloženy radě města nebo
městského obvodu a finančnímu výboru příslušného zastupitelstva. Dojde-li k porušení rozpočtové kázně příjemcem veřejné finanční podpory, rozhodují o odvodu za porušení rozpočtové kázně a o penále
orgány celoměstské nebo orgány městského obvodu podle toho, zda byla veřejná finanční podpora poskytnuta orgánem celoměstským či orgánem městského obvodu.
(9) Dohled nad hospodařením s rozpočtem města a rozpočtem celoměstských orgánů vykonává
finanční výbor zastupitelstva města a dohled nad rozpočty městských obvodů vykonávají finanční výbory zastupitelstev obvodů.
Článek 28g
Změny rozpočtu

(1) V průběhu rozpočtového roku může být schválený rozpočet změněn z důvodů
a)

organizačních

b)

věcných

c)

metodických

(2) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními. Rozpočtovým opatřením je
a)

přesun rozpočtových prostředků, kdy se jednotlivé příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by
se změnil celkový objem příjmů a výdajů

b)

zvýšení celkového objemu rozpočtu - příjmů na úhradu nových a dosud nezajištěných výdajů

c)

snížení celkového objemu rozpočtu - vázání rozpočtových výdajů za předpokladu nežádoucího
vývoje příjmů, zejména při hrozícím schodku

d)

změny vztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům

(3) Rozpočtová opatření, kterými se provádí změny závazných ukazatelů, schvaluje zastupitelstvo vyjma těch, která ve stanoveném rozsahu postoupí k provádění radě.
(4) Zpracování návrhu na provedení rozpočtového opatření rozpočtu celoměstských orgánů se
řídí metodickými pokyny Ekonomického úřadu.
(5) K návrhu na provedení rozpočtového opatření celoměstských orgánů se vyjadřuje Ekonomický úřad, k návrhu na provedení rozpočtového opatření městského obvodu příslušný odbor městského
obvodu. V případě, že je návrh na provedení rozpočtového opatření ze strany městského obvodu vůči
rozpočtu celoměstských orgánů nebo organizacím, jejichž zřizovatelskou funkci městský obvod neplní,
konzultuje návrh s příslušným odborem Ekonomického úřadu.
Článek 29

14a

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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Přezkoumání hospodaření a závěrečný účetUkončení hospodaření za uplynulý kalendářní rok

(1) Po skončení roku je město povinno v rozsahu stanoveném město zajišťuje přezkum hospodaření za uplynulý rok auditorem dle zvláštníhom zákonaem15. provést přezkum svého hospodaření nezávislým auditem.
(2) Potřebnou součinnost s auditorem zabezpečuje příslušný odbor magistrátu, s nímž jsou
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všichni jednotliví správci rozpočtu povinni spolupracovat.

(3) Nápravná opatření vyplývající z výsledku přezkoumání hospodaření jsou závazná i pro
městské obvody.
(4) Finanční výbor zastupitelstva města předkládá zastupitelstvu vlastní stanovisko ke zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření.
(5) Závěrečné vyúčtování přijatých dotací je prováděno dle platných právních norem, jeho
zpracování řídí příslušné odbory magistrátu na základě pokynů Ministerstva financí ČR a Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
(6) Po skončení roku město zajišťuje zpracování závěrečného účtu a účetní závěrky dle zvláštního zákona 15a.Údaje o ročním hospodaření města se zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný
účet města musí obsahovat údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby a o
dalších finančních operacích v takovém rozsahu, aby bylo možno vyhodnotit finanční hospodaření dílčích rozpočtů, hospodaření organizací zřízených městem a hospodaření s majetkem města.
(7) Součástí závěrečného účtu je
a)

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, státním či krajským fondům
a jiným rozpočtům

b)

vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům

c)

přehled hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem včetně rozdělení kladného
hospodářského výsledku příspěvkové organizace, případně včetně způsobu pokrytí ztráty příspěvkové organizace,

d)

vyúčtování tvorby a použití účelových fondů města a městských obvodů,

e)

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města.

(7) Skončí-li hospodaření celoměstských orgánů přebytkem, pak se úspory výdajů a zvýšení příjmů městského obvodu oproti rozpočtu na příslušný rozpočtový rok po finančním vypořádání považují za
přebytek hospodaření městského obvodu. Po odsouhlasení přebytků jednotlivých složek rozpočtu
v zastupitelstvu města rozhoduje o jejich použití příslušné zastupitelstvo.

(8)

(9)(8) Skončí-li hospodaření celoměstských orgánů schodkem a hospodaření městských obvodů
přebytkem, rozhodne zastupitelstvo města po vyjádření zastupitelstev obvodů o podílu účasti jednotlivých rozpočtů na pokrytí schodku a o konečné výši přebytku městských obvodů. Skončí-li schodkem

15

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.
15a

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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hospodaření městského obvodu, rozhodne o způsobu jeho krytí zastupitelstvo města po vyjádření zastupitelstva městského obvodu.

(10)(9) Závěrečný účet města a účetní závěrka musí být projednány v zastupitelstvu města
nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Výsledky hospodaření (závěrečné účty)Dílčí
závěrečné účty a účetní závěrky městských obvodů musí být projednány jsou schváleny v zastupitelstvu
městského obvodu v přiměřené lhůtě před projednáváním závěrečného účtu a účetní závěrky
v zastupitelstvu města. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem, vyjma mateřských
škol, musí být projednány v radě města nejpozději do 30. června následujícího roku. Účetní závěrky mateřských škol, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem, musí být projednány nejpozději
do 30. června následujícího roku v radě městského obvodu.
(11)(10) Závěrečný účet a dílčí závěrečné účty městských obvodůměsta musí být vhodným
způsobem zveřejněny nejméně 15 dnů před jejichho projednáním v příslušném zastupitelstvu města.
Článek 30
Správa majetku města

(1) Plzeň je jako právnická osoba nadána způsobilostí k vlastnickému právu ve stejném rozsahu
jako jiné osoby; vlastnictví města požívá stejné ochrany jako vlastnictví jiných osob. Vlastnická svoboda
města při nakládání s vlastnictvím města je však vzhledem k jeho veřejnému charakteru a určení pro
veřejně prospěšné účely omezena zákonem, všechny orgány města jsou proto povinny při péči o majetek a majetková práva města:
1.

pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj,

2.

chránit majetek před zničením a poškozením, odcizením, zneužitím a jinými neoprávněnými zásahy,

3.

vést evidenci veškerého městského majetku. Tuto evidenci vede každý správce za spravovaný majetek a souhrnnou evidenci vede podle podkladů jednotlivých správců magistrát.

4.

uplatňovat právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení,

5.

sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky,

6.

zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku majetkových práv obce.

(2) Základním pravidlem při nakládání s majetkem města Plzně, závazným pro všechny správce
nakládající s tímto majetkem, je vždy hájení zájmu města tak, aby bylo dosaženo maximálního trvalého
prospěchu pro město a jeho občany. V případě nejasnosti o zájmu města je rozhodující stanovisko rady
města, nerozhodlo-li v této věci již zastupitelstvo města.
(3) Majetek města je rozhodnutím zastupitelstva města nebo rady města svěřován jednotlivým
správcům, jimiž mohou být:
a)

16

městské obvody, které mohou mít majetek svěřen do trvalé správy16, při níž s tímto majetkem
nakládají samostatně v plném rozsahu vlastnických práv vyjma zcizování a zastavování nemovi-

§ 132 obecního zřízení.
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Commented [TD20]: Reakce na novelu zákona o účetnictví
č. 239/2012 Sb., která stanoví jako vyhrazenou pravomoc rady
obce schvalovat účetní závěrku obcí zřízených příspěvkových organizací. Schvalování účetních závěrek u mateřských škol vychází z dělby komptencí stanovených v čl. 19 Statutu města.
Commented [TD21]: Navržené znění vyjasňuje postup
městských obvodů před schválením dílčího závěrečného účtu
příslušného městského obvodu.
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tého majetku, který je uveden v příloze č. 3 tohoto Statutu, a vyjma zatěžování tohoto majetku
právem stavby; do trvalé správy městským obvodům se svěřuje též movitý majetek města, který městské obvody spravovaly ke dni účinnosti tohoto Statutu, a majetek, který městské obvody
pro město nabudou v rámci svého hospodaření;

b)

příspěvkové organizace města;

c)

orgány a zařízení města bez právní subjektivity (např. magistrát, městská policie, popřípadě
i organizační složky nebo zařízení městských obvodů);

d)

jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smluvního vztahu.

(4) Městské obvody mají dále v operativní správě17 nemovitý majetek města, který se nachází
v jejich územním obvodu a který není svěřen do jejich trvalé správy nebo není svěřen podle odst. 3
písm. c) do správy orgánům města s celoměstskou působností, nestanoví-li tento statut nebo jiný právní
předpis jinak; při výkonu operativní správy ohledně tohoto majetku městské obvody zabezpečují péči,
vykonávají rozhodovací pravomoci a činí právní úkony výslovně uvedené v tomto Statutu nebo jiném
právním předpisu města, nestanoví-li zřizovací listina příspěvkové organizace, že tuto péči, rozhodovací
pravomoci a právní úkony činí u majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci tato příspěvková organizace.

(5) Městskému obvodu Plzeň 3 se svěřuje do operativní správy též movitý majetek, který město
nabyde nevyzvednutím nálezu dle zvláštního zákona18; jeho orgány též zabezpečují uskladnění nalezených věcí a jejich vydávání vlastníkům a po uplynutí úschovné lhůty jsou oprávněny rozhodnout o jejich
případném zničení, nebudou-li užity pro potřeby města nebo příslušným orgánem celoměstským určeným k zcizení; jde-li však o zvířata a hrobová zařízení, patří tato působnost orgánům celoměstským.
(6) Správce vyjma správce podle odst. 3 písm. a) může nakládat se svěřeným majetkem města
za podmínek a zásad stanovených zastupitelstvem nebo radou města nebo sjednaných v příslušné
smlouvě o správě městského majetku či ve zřizovací listině příspěvkové organizace.
(7) Majetek svěřený obvodům podle odst. 3 písm. a) lze městským obvodům odejmout rozhodnutím zastupitelstva města zejména v následujících případech:
a)

v celoměstském zájmu, tj. například:

1.

asanace části území obce podle schválené územně-plánovací dokumentace,

2.

příprava a realizace bytové výstavby,

3.

vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem,

4.

příprava a realizace terénních úprav, těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících
prací,

5.

vytvoření podmínek nezbytných pro řádné užívání pozemků či staveb,

6.

příprava a realizace stavby a správy dálnic, silnic a místních komunikací,

7.

zabezpečení dalších potřeb stanovených územním plánem;

17

§ 133 obecního zřízení.

18

§ 135 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění zákona č. 359/2005 Sb.
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Commented [TD22]: Nový občanský zákoník zavádí nové
věcné právo nazvané právo stavby (viz § 1240 a násl. nového občanského zákoníku). Vzhledem k § 1254, podle kterého má stavebník předkupní právo k pozemku zatíženému právem stavby,
se navrhuje, aby zatížení pozemku právem stavby bylo vyňato z
oprávnění svěřených městským obvodům při nakládání s nemovitým majetkem, který je jim svěřen do trvalé správy.
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b)

nespravují-li jej s péčí řádného hospodáře, zejména neodstraní-li nedostatky v hospodaření ve
lhůtě stanovené orgánem s celoměstskou působností;

c)

na žádost městského obvodu.

K odnětí trvalé správy tohoto majetku obvodům je nutná změna přílohy č. 3 Statutu.
(8) Zastupitelstvu města musí být pro jeho rozhodování o svěření majetku podle odst. 3 písm. a)
a o jeho případném odnětí podle odst. 7 tohoto článku předloženo i stanovisko příslušného obvodního zastupitelstva městského obvodu, jemuž má být majetek svěřen či odňat; výjimkou je nebezpečí z prodlení,
kdy stačí stanovisko starosty.
(9) Městské obvody nemají právo rozhodovat o prodeji, směně, darování a vyjma majetku svěřeného jim přílohou č. 3 Statutu ani o výpůjčce či výprose nemovitého majetku města Plzně jiným osobám, ani o získání (koupi, směně, darování) cizího nemovitého majetku do vlastnictví města Plzně;
k záměrům města v těchto věcech mají právo se vyjádřit.
(10) Městské obvody mají právo rozhodovat o pronájmu a pachtu pozemků v majetku Plzně na
území obvodu s předchozím souhlasem magistrátu, nejde-li o užívání pozemku pronájem ke zřízení trvalé
stavby nebo k jinému účelu, omezujícímu možnosti budoucího využití pozemku městem. V případě rozporu stanoviska magistrátu se záměrem rady obvodu rozhoduje o pronájmu a pachtu pozemků rada
města. Z této působnosti obvodů mohou být rozhodnutím zastupitelstva města vyňaty pozemky v zónách
zásadního celoměstského zájmu. Městské obvody nemají právo rozhodovat o pronájmu budovy, a to ani
v případě, že je součástí pozemku.
(11) O zřizování a rušení věcných břemen, s výjimkou zřizování a rušení věcných břemen na
nemovitostech svěřených obvodu do správy přílohou č. 3 Statutu, rozhodují orgány celoměstské. O zřizování a rušení práva stavby a o zřizování a rušení zástavních práv k nemovitostem rozhodují výhradně
orgány celoměstské.
(12) Orgány obvodu nejsou oprávněny osvědčovat jakákoli práva jiných osob k nemovitostem
ve vlastnictví města, včetně nemovitostí svěřených obvodu přílohou č. 3 Statutu, formou notářského zápisu nebo soudním smírem, takový úkon je neplatný.
(13) Ve všech správních řízeních, v nichž je město účastníkem správního řízení z důvodů vlastnictví nemovitosti, jednají jménem města orgány celoměstské.
(14) Městské obvody jednají jménem města jako vlastníka nemovitostí ve všech soudních řízeních, v nichž je město účastníkem řízení z důvodů vlastnictví nemovitosti v trvalé správě obvodu. Městské obvody dále jednají jménem města jako vlastníka nemovitostí ve všech soudních řízeních, v nichž je
město účastníkem řízení z důvodů vlastnictví nemovitosti nacházející v operativní správě obvodu, pokud
nejde o nemovitost předanou k hospodaření příspěvkové organizaci města a pokud účastenství v řízení
souvisí s výkonem péče, rozhodovací pravomoci nebo právních úkonů svěřených obvodu Statutem nebo
jiným právním předpisem města. V ostatních případech jednají jménem města v souvislosti se správou
nemovitého majetku města v soudních řízeních orgány celoměstské. Městské obvody i orgány celoměstské mohou zmocnit k tomuto jednání zaměstnance příspěvkové organizace města nebo advokáta či
soudního exekutora. Městské obvody jsou rovněž oprávněny rozhodnout o postoupení pohledávky města, vzniklé v souvislosti se správou městského majetku, k jejímuž vymáhání jsou oprávněny nebo povinny.
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Commented [TD23]: Reakce na nový smluvní vztah založený
novým občanským zákoníkem, který se svojí povahou bezplatného užívání cizí věci podobá výpůjčce.

Commented [TD24]: Reakce na nový smluvní vztah založený
novým občanským zákoníkem. Pacht je smluvní vztah podobný
nájmu odlišující se od něj tím, že uživatel (pachtýř) je kromě užívání cizí věci oprávněn cizí věc, resp. její plody též požívat.
Commented [TD25]: Reakce na zavedení zásady nového občanského zákoníku, že stavba je součástí pozemku. Stejně jako
doposud budou o pronájmu budovy jako celku rozhodovat orgány celoměstské. To se nijak nedotáká komptenecí městských
obvodů vymezených v čl. 20 a v čl. 31 a samozřejmě komptenecí
ve vztahu k majetku v trvalé správě bvody, když tyto komptenece zůstávají nedotčeny.
Commented [TD26]: Reakce na změnu navrženou v čl. 30
odst. 3. Nový občanský zákoník zavádí nové věcné právo nazvané právo stavby (viz § 1240 a násl. nového občanského zákoníku). Vzhledem k § 1254, podle kterého má stavebník předkupní
právo k pozemku zatíženému právem stavby, se navrhuje, aby
zatížení pozemku právem stavby bylo vyňato z oprávnění svěřených městským obvodům při nakládání s nemovitým majetkem,
který je jim svěřen do trvalé správy.
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(15) Městské obvody spolupracují s ostatními správci městského majetku a jednají jménem
města jako vlastníka při prověrkách stavu nemovitého majetku v operativní správě obvodu a z ní plynoucích úkolů při nápravě nedostatků; při zjištění nesouladu skutečného stavu se zápisem v katastru
nemovitostí zajišťují opravu údajů v katastru nemovitostí prostřednictvím magistrátu.
(16) Městské obvody mohou jménem města najímat cizí nemovitosti, které bude město užívat
jako veřejné plochy nebo k účelům správy městského obvodu, nacházejí-li se na území městského obvodu. Městské obvody si mohou jménem města vypůjčovat cizí nemovitosti nacházející se na jejich
území; obdobné platí pro výprosu cizích nemovitostí.

Commented [TD27]: Reakce na nový smluvní vztah založený
novým občanským zákoníkem.

(17) Městské obvody mohou jménem města Plzně poskytovat ze svého rozpočtu dotace, příspěvky a dary vyjma věcí nemovitých, jménem města mohou dary vyjma věcí nemovitých též přijímat, a
to i jsou-li účelově určeny.
(18) Podmínkou pro uzavření každé smlouvy o poskytnutí dotace, příspěvku či daru orgánem
obvodu či orgánem s celoměstskou působností je čestné prohlášení příjemce dotace, příspěvku či daru o
tom, že příjemce nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že příjemce není s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti. Součástí návrhu na poskytnutí dotace, příspěvku či daru předkládaného příslušnému orgánu
města nebo obvodu musí být přehled dotací, příspěvků a darů tomuto příjemci poskytnutých městem,
městskými obvody, městem zřízenými nadacemi a nadačními fondy za předchozí kalendářní rok a za
kalendářní rok, v němž tento příjemce o poskytnutí dotace, příspěvku či daru žádá, a to k datu podání
žádosti, a dále přehled již podaných žádostí o poskytnutí peněžních prostředků na totožný účel.
(19) Městské obvody jsou oprávněny zahájit vlastní investiční akci pouze tehdy, jsou-li splněny
současně tyto podmínky:
a)

městský obvod má zajištěno financování investiční akce po celou dobu její realizace z vlastního
rozpočtu, případně z rozpočtového výhledu, včetně finančních prostředků pro výkupy a jiná majetkoprávní řešení právních vztahů k cizím nemovitostem investičním záměrem dotčeným;

b)

jedná se o investiční akci realizovanou výhradně na městských nemovitostech anebo, v případě,
že má být investiční akce realizována byť zčásti na cizí nemovitosti, je vlastník takovéto cizí
nemovitosti smluvně zavázán převést nejpozději po dokončení stavby vlastnické právo k této
nemovitosti nebo její části zasažené stavbou na město nebo zřídit nejpozději po dokončení stavby k této nemovitosti věcné břemeno existence stavby a přístupu k ní ve prospěch města.

(20) Při zadávání prací k údržbě či zhodnocení městského majetku provádí správce výběr dodavatele postupem podle zvláštního zákona. Je-li majetek v trvalé či operativní správě obvodu, plní úkoly zadavatele orgány městského obvodu. Je-li majetek ve správě příspěvkové organizace, plní úkoly zadavatele tato příspěvková organizace. U majetku svěřeného do správy orgánů s celoměstskou působností plní úkoly zadavatele orgány celoměstské. Pokud je investiční akce na majetku ve správě příspěvkové organizace financována z rozpočtu orgánů s celoměstskou působností, může úkoly zadavatele po
dohodě s příspěvkovou organizací plnit orgán celoměstský; pokud je investiční akce na majetku ve
správě příspěvkové organizace nebo ve správě orgánu s celoměstskou působností financována z rozpočtu městského obvodu, může úkoly zadavatele na základě písemného souhlasu příslušného správcepo
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Commented [TD28]: 1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který mimo jiné přináší zásadní změnu ve vztahu pozemku a stavby na něm umístěné. Dle
nové právní úpravy bude stavba součástí pozemku. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby investiční akce města probíhaly na městských pozemcích. Nový občanský zákoník sice umožňuje využít
při výstavbě také nový institut práva stavby, nicméně tento bude třeba, vzhledem k jeho charakteru, využívat jen ve výjimečných případech.
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dohodě s příspěvkovou organizací plnit orgán tohoto městského obvodu; v případě stanovení technických podmínek příslušným správcem jsou tyto podmínky pro městský obvod závazné. U majetku ponechaného ve správě orgánů s celoměstskou působností plní úkoly zadavatele orgány celoměstské. Je-li
majetek města ve správě jiné právnické osoby nebo fyzické osoby na základě mandátní či obdobné
smlouvy, plní úkoly zadavatele buď orgány celoměstské, nebo orgány městského obvodu podle toho,
kdo je nositelem práv města z příslušné smlouvy o správě městského majetku. Orgány a osoby, které
plní úkoly zadavatele, postupují podle zásad pro zadávání veřejných zakázek vydávaných orgány celoměstskými.

(21) Orgán, který podle tohoto Statutu rozhoduje o nájmu nebo výpůjčce, rozhoduje též o souhlasu s podnájmem či přenecháním vypůjčené věci další osobě, jakož i o přechodu práv a povinností z
nájemního či výpůjčního vztahu a o dalších otázkách s těmito právními vztahy spojenými. O vymáhání
dlužného nájemného a bezdůvodného obohacení z užívání majetku města bez právního důvodu a o jejich
případném odpuštění rozhodují orgány celoměstské nebo orgány obvodu v závislosti na tom, zda se jedná o příjem města anebo o příjem městského obvodu; jedná-li se o příjem města, rozhodují orgány celoměstské, jedná-li se o příjem městského obvodu, rozhodují orgány městského obvodu. Ustanovení tohoto odstavce se v případě pachtu a výprosy použijí obdobně.
(22) Správu a pořizování výpočetní techniky a jejího programového vybavení i komunikačních
zařízení a sítí pro přenos digitálních dat zabezpečují orgány celoměstské, zpravidla prostřednictvím příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob městem ovládaných.
(23) O hospodářském využití městských lesů a rybníků, jakož i o využívání nemovitostí ve
vlastnictví města, nacházejících se mimo území města, rozhodují orgány celoměstské.
Článek 31
Nebytové prostory

(1) Orgány s celoměstskou působností ve vztahu k nebytovým prostorům a k budovám
s nebytovými prostory ve vlastnictví města, které nejsou svěřeny městským obvodům do jejich trvalé
správy přílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o těchto nebytových prostorech a budovách
s nebytovými prostory;

b)

stanoví soutěžní podmínky a zadávají veřejné zakázky k zajištění správy těchto nebytových prostorů a budov s nebytovými prostory, uzavírají s vybranými správci smlouvy o správě a kontrolují nebo řídí jejich činnost;

c)

zastupují město jako vlastníka těchto nebytových prostorů v orgánech společenství vlastníků a
dále zastupují město jako spoluvlastníka budov s nebytovými prostory na jednáních spoluvlastníků budov s nebytovými prostory;

d)

zajišťují komplexní správu těchto nebytových prostorů a budov s nebytovými prostory;

e)

plní všechny další úkoly vlastníka těchto nebytových prostorů a budov s nebytovými 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 Statu≈
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Commented [TD29]: Cílem navržené změny je umožnit
městským obvodům přímo financovat investiční akce i na majetku, který je ve správě orgánu celoměstského, tedy bez toho,
aby muselo být provedeno rozpočtové opatření, kterým budou
finanční prostředky převdeny z rozpočtu městského obvodu do
rozpočtu orgánů celoměstských. Podmínkou uvedeného je písemný souhlas příslušného správce. S ohledem na to, že odpovědnost za majetek nese vždy správce, měl by mít správce možnost definovat technické parametry, které je pak městský obvod povinen při investici dodržet.

Commented [TD30]: Reakce na nové smluvní vztahy založené novým občanským zákoníkem.
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tu, 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.

(3) Orgány obvodu ve vztahu k nebytovým prostorům a k budovám s nebytovými prostory ve
vlastnictví města, které jsou svěřeny městským obvodům do jejich trvalé správy přílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o těchto nebytových prostorech a budovách
s nebytovými prostory;

b)

zajišťují komplexní správu těchto nebytových prostorů a budov s nebytovými prostory;

c)

plní všechny další úkoly vlastníka těchto nebytových prostorů a budov s nebytovými prostory
s výjimkou jejich zcizení a zřizování zástavního práva k těmto nebytovým prostorům a budovám
s nebytovými prostory.

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

stanoví závazná pravidla a vydávají vnitřní směrnice pro pronajímání nebytových prostorů v
nemovitostech ve vlastnictví města;

b)

stanoví dělbu odpovědnosti za vedení celoměstského seznamu (centrální registr) nebytových
prostorů v majetku města a vydávají metodické pokyny a směrnice pro vedení tohoto registru;

c)

mohou si vyhradit konkrétně určené nebytové prostory v budovách ve vlastnictví města k
vlastnímu rozhodnutí o:
1.

pronájmu pro krajské a státní orgány, školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem není Plzeň, zdravotnická zařízení v rozsahu tří a více ordinací, zařízení sociální péče a pomoci a
podobná dobročinná zařízení a kulturní zařízení, jejichž provozovatelem není Plzeň, zastupitelské úřady cizích států, právnické osoby s majetkovou účastí města,

2.

užívání orgány a organizačními složkami města a jeho příspěvkovými organizacemi,

3.

pronájmu v případech celoměstského zájmu,

vyhrazením si nebytového prostoru k vlastnímu rozhodnutí přechází na orgány celoměstské
veškeré kompetence pronajímatele k vyhrazenému nebytovému prostoru; orgán celoměstský je
povinen o vyhrazení si nebytového prostoru k vlastnímu rozhodnutí informovat bez zbytečného
odkladu příslušný orgán obvodu;

d)

rozhodují o nájemném z nebytových prostor nižším než v místě a čase obvyklém;

e)

rozhodují o výpůjčkách nebytových prostorů na dobu delší jednoho roku a na dobu neurčitou;

f)

rozhodují o uzavření nájemních smluv na dobu určitou delší pěti let, není-li ve smlouvě sjednána
možnost výpovědi bez uvedení důvodů s výpovědní lhůtou kratší šesti měsíců, rozhodují o výpůjčkách a nájmech nebytových prostorů radnice a ostatních budov ve správě magistrátu;

g)

stanoví soutěžní podmínky a zadávají veřejné zakázky k zajištění správy domů s nebytovými
prostory ve vlastnictví města;

h)

uzavírají s vybranými správci smlouvy o správě, kontrolují nebo řídí jejich činnost a plní další
povinnosti a vykonávají další práva vlastníka domů s nebytovými prostory a nebytových jednotek v domech s bytovými a nebytovými jednotkami;

≈
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Commented [TD31]: Navrhuje se přesun rozhodovacích
pravomocí k nebytovým prostorům z městských obvodů na orgány celoměstské. Základním důvodem je odstranění stávajícího nežádoucího stavu, kdy orgány městského obvodu rozhodují
ve většině případů o pronájmu nebytových prostorů, ale příjem
z tohoto pronájmu je příjmem celoměstským, což s sebou přináší mnoho nesrovnalostí a kolizních případů. Tímto návrhem se
výrazně zjednoduší dosavadní postup při pronájmu nebytových
prostorů na území města. Navrhovaná úprava zcela jasně rozděluje kompetence mezi orgány městských obvodů a orgány celoměstské v závislosti na tom, zda se jedná o nebytové prostory a
budovy s nebytovými prostory, které jsou svěřeny městským
obvodům do jejich trvalé správy nebo nikoli. V tomto směru se
navrhuje zavedení stejného režimu dělby kompetencí jako je
tomu u bytů. Podle navrhované úpravy platí, že orgány celoměstské vykonávají veškerou působnost k nebytovým prostorům a budovám s nebytovými prostory, které nejsou svěřeny
obvodům do jejich trvalé správy, a obvody vykonávají veškerou
působnost k nebytovým prostorům a budovám s nebytovými
prostory, které jim jsou svěřeny do trvalé správy, s výjimkou jejich zcizení a zatížení zástavním právem (srov. omezení trvalé
správy v čl. 30 odst. 3 Statutu). Městským obvodům se dále navrhuje svěřit právo vyjadřovat se k záměru města poskytnout
nebytové prostory, které se nenachází v trvalé správě městského obvodu, do užívání třetí osobě odlišné od města.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města,
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i)

zajišťují komplexní správu nebytových prostorů včetně budov s nebytovými prostory ve vlastnictví města, jejichž správa není vyhrazena jednotlivým městským obvodům nebo příspěvkovým
organizacím města či jiným právnickým osobám majetkově městem ovládaným;

j)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o nebytových prostorech ve vlastnictví města, jejichž
správa není vyhrazena jednotlivým městským obvodům dle přílohy č. 3 Statutu;

k)

rozhodují o prodeji nebo ponechání nebytových prostorů v majetku města.

(2) Orgány obvodu ve vztahu k nebytovým prostorům v budovách na území obvodu:
a)

zajišťují vedení úplných a aktuálních údajů o nebytových prostorech ve vlastnictví města, jejichž
správa je vyhrazena jednotlivým městským obvodům dle přílohy č. 3 Statutu;

b)

zajišťují komplexní správu budov s nebytovými prostory ve vlastnictví města, jejichž správa je
vyhrazena jednotlivým městským obvodům dle přílohy č. 3 Statutu;

c)

zrušeno

d)

rozhodují:

e)

1.

o ostatních nájemních smlouvách k nebytovým prostorům v domech na území obvodu,
nejde-li o budovy v užívání orgánů města s celoměstskou působností nebo o budovy vyhrazené usnesením rady města do její působnosti, nebo nejde-li o nebytové jednotky v
domech určených k prodeji po jednotkách podle zvláštního zákona,

2.

o dohodách o investicích nájemců do nebytových prostorů ve vlastnictví města obvodem
pronajatých,

3.

o souhlasu s přechodem nájemního vztahu k nebytovému prostoru obvodem pronajatému,

4.

o souhlasu s podnájmem nebytového prostoru obvodem pronajatého nebo jeho části,

5.

o podání výpovědi z nebytového prostoru obvodem pronajatého,

6.

o vymáhání náhrady škody nájemcem způsobené nebo jeho dluhu spojeného s užíváním
nebytových prostorů a zabezpečují též potřebné exekuční úkony, a to vše s výjimkou případů, kdy zastupitelstvo města rozhodne dle článku 28a odstavce 5 písm. c) Statutu
o tom, že příjmy z pronájmu nebytových prostor jsou příjmem rozpočtu celoměstských orgánů; v případě této výjimky předávají orgány obvodu orgánům celoměstským včas návrhy na zabezpečení potřebných úkonů ze strany města včetně odpovídajících podkladových materiálů,

7.

o výpůjčkách nebytových prostorů na dobu do jednoho roku,

8.

o pronájmech i výpůjčkách společných prostor, ploch na plášti a střeše stavby nebo její
části;

předkládají orgánům s celoměstskou působností návrhy na stanovení nájemného nižšího než v
místě a čase obvyklém a na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou delší pěti let, nejsou-li
splněny podmínky podle odstavce 1 písm. f).

(3) Rada města nebo rada městského obvodu v mezích své působnosti podle odstavců 1 a 2
může svěřit rozhodování o nájmech a výpůjčkách odboru magistrátu nebo městského úřadu, nebo příspěvkové organizaci města.
≈
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(4) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na nemovitý majetek města svěřený do
trvalé správy městských obvodů, uvedený v příloze č. 3 Statutu.
Článek 32
Právnické osoby města

(1) Zakládání a zřizování i rušení příspěvkových organizací a jiných právnických osob je vyhrazeno orgánům s celoměstskou působností, stejně jako rozhodování o vstupu města do již existujících
právnických osob založených jinými osobami. Zastupitelstvu je též vyhrazeno schvalování zřizovacích
listin a zakladatelských smluv a vydávání souhlasu se zněním stanov či statutů právnických osob, v
nichž je město členem, akcionářem nebo společníkem.
(2) Delegování zástupců města na valné hromady právnických osob, v nichž má město majetkový podíl nebo jejichž je členem, je vyhrazeno orgánům celoměstským. Orgány celoměstské také navrhují zástupce města do ostatních orgánů právnických osob, v nichž má město majetkový podíl.
(3) Je-li město jediným společníkem nebo akcionářem obchodní společnosti, rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře orgán celoměstský.
(4) Úkoly zřizovatele nebo zakladatele podle zvláštních právních předpisů plní vůči právnickým
osobám města orgány celoměstské, nestanoví-li Statut nebo jiný právní předpis jinak. Orgány celoměstské mohou plnění dílčích úkolů vyjma úkolů uvedených v odstavcích 1 až 3 přenést na orgány městských obvodů.
(5) Příspěvková organizace města je povinna ve své činnosti dodržovat vedle platných právních
předpisů též pokyny a směrnice města a dodržovat rozpočtovou kázeň vůči rozpočtu města. Na žádosti
orgánů a organizačních složek města a členů zastupitelstev odpovídají organizace nejdéle do 30 dnů, na
dotazy a připomínky občanů města do 60 dnů. Vydává-li organizace jménem města stanoviska a připomínky pro potřeby jiných osob ve správních řízeních, jichž je město nebo příspěvková organizace účastníkem řízení nebo dotčeným orgánem veřejné správy, je povinna tak učinit do 15 dnů od doručení žádosti, nestanoví-li řízení provádějící správní orgán jinak.

Část 5
Právní pře dpisy mě sta
Článek 33
Obecně závazné vyhlášky a nařízení

(1) Obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) vydává město ve své samostatné působnosti na základě ústavního zmocnění, k jejich přijetí je příslušné zastupitelstvo města. Vyhlášky musí být
v souladu s Ústavou ČR, ústavními a jinými zákony, mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána20, a tímto Statutem.

20

Čl. 10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
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(2) Nařízení vydává město v přenesené působnosti, pouze na základě zvláštního zmocnění zákona a jen v jeho mezích. K přijetí nařízení je příslušná rada města. Nařízení musí být v souladu s Ústavou ČR, ústavními a jinými zákony, mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jimiž je Česká republika vázána21, nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a tímto Statutem.
(3) Podrobnosti o postupu přípravy, schvalování a vydávání právních předpisů města jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto Statutu.

Část 6
Symboly a ce ny mě sta
Článek 34
Znak města

(1) Znak města Plzně má tuto podobu:
Čtvrcený štít se srdečním štítkem. V prvním stříbrném poli jsou dva vzhůru postavené a od
sebe odvrácené zlaté klíče dole svázané. V druhém zlatém poli je vpravo hledící stojící zbrojnoš
ve stříbrném brnění s připásaným mečem se zlatým jilcem, levicí přidržovaným. V pravici drží pravou polovinu černého orla s červeným jazykem. V třetím zeleném poli je zlatý dvouhrbý velbloud
vlevo kráčející. Ve čtvrtém červeném poli je stříbrná chrtice ve skoku se zdviženým ocasem, na
krku se zlatým obojkem s kroužkem. Srdeční štítek je červený, na něm stříbrná hradba s římsou a
cimbuřím o 5 stínkách mezi dvěma stříbrnými věžemi. Věže mají dole otevřenou branku, nad ní
římsu s třemi stínkami, vysoké úzké okno s vimperkem, podsebití a jehlancovou střechu s fiálou.
Uprostřed hradby je otevřená černá gotická brána, po jejích stranách trojlístková okna. V bráně
stojí na skále vlevo hledící král ve stříbrném brnění v červeném plášti a v helmě s klenotem černého orlího křídla. V pravici drží o rameno opřený nahý meč, levicí si kryje hruď gotickým štítem,
v němž je v červeném poli český lev. Nad cimbuřím vyrůstá stříbrná postava prostovlasé dívky,
která drží v každé ruce prapor obrácený žerdí ven. V pravici je to červený prapor s českým lvem,
v levici stříbrný prapor se svatováclavskou orlicí. Na štítě je vysoký zlatý kříž vztyčený na zeleném trojvrší, na němž je zlatými majuskulními písmeny nápis IN HOC/SI GNO/VINCES. Po
obou stranách kříže se pne odspodu zelená olivová ratolest. Za spodními pahorky jsou dvě hrncové přilby od sebe odvrácené. Podle pravé přilby trčí kosmo vzhůru zespodu štítu halapartna,
podél levé přilby šikmo zespodu štítu palcát (buzikán), obojí přirozené barvy. Štítonošem je anděl
s mírně rozepjatými křídly, stojící na zeleném trávníku za štítem, rukama přidržující horní rohy štítu. Spodní šat anděla je zelený, plášť šedofialový, zlaté vlasy dolů splývající, na hlavě zlatou záři a
křížek.

21

Čl. 10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
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(2) Vedle tohoto znaku se užívá pro běžné účely i znak malý, který má podobu shodnou
s podobou štítu velkého znaku, ale je bez honosných kusů a štítonoše.
(3) Znak může být užíván jen důstojným způsobem odpovídajícím jeho historii a významu města. Karikování, zesměšňování a jiné hanobení znaku je nepřípustné. Ochranné pole kolem znaku, do něhož nesmí zasahovat žádné nápisy ani jiné grafické symboly a kresby, sahá u velkého znaku do vzdálenosti 1/4 jeho šířky a u malého znaku do vzdálenosti 1/5 jeho šířky, a to všemi směry od znaku.
(4) Znak města mohou užívat všechny orgány a organizační složky města, jakož i příspěvkové
organizace města a jiné právnické osoby, jichž je Plzeň jediným členem, společníkem nebo akcionářem.
(5) Znak města mohou důstojným způsobem užívat též jeho občané, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.
(6) Jiné osoby mohou užívat znak města pouze s předchozím souhlasem rady města, při užití ke
komerčním účelům či propagaci podnikání případně i za úplatu, a to vždy podle pokynů městského archivu a v grafické úpravě schválené městským archivem. Bezúplatné právo užívání znaku města, udělené před účinností tohoto Statutu, zůstává nedotčeno.
(7) Rada města může na návrh městského archivu vydat podrobné pokyny ke grafické úpravě
městského znaku a jeho užívání.
(8) Ukládání postihů22 za neoprávněné či nesprávné užívání městského znaku je v působnosti
magistrátu; všechny orgány a organizační složky města jsou povinny upozornit magistrát na nesprávné
či neoprávněné užívání znaku nebo jeho hanobení. Pro občany města je pomoc při ochraně znaku věcí
jejich občanské cti.
Článek 35
Vlajka města

(1) Vlajka města má čtvrcený list, v žerďové části horní pole bílé, dolní zelené, ve vlající části
horní pole žluté, dolní červené. Poměr stran vlajky je 2:3.
(2) K užívání vlajky není nutný souhlas orgánů města, i vlajku lze však užívat pouze důstojným
způsobem.

(3) Vlajka se užívá zejména ke slavnostní výzdobě města a k označení budov, v nichž sídlí orgány města včetně orgánů městských obvodů. Je-li vlajka užívána společně s jinými vlajkami či prapory,
s výjimkou státní vlajky22a, náleží jí nejčestnější místo.

22

§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

22a

Pro užití státní vlajky platí pravidla obsažená v zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České
republiky.
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Článek 36
Barvy města
Barvy města Plzně jsou odvozené od znaku, tj. bílá, žlutá, zelená a červená. V tomto pořadí jsou
užívány též na stužkách (kvadrikolórách).
Článek 37
Městská pečeť

(1) Městské historické pečetidlo Plzně z roku 1307 má tuto podobu: V kotouči o průměru 82
mm je obraz srdečního štítku městského znaku (bez štítu). Po obou stranách věží je v pečetním poli ještě ozdobná ratolest. Při okraji pečetě je perlovcem oddělený opis gotickou majuskulou: + SIG / ILLV .
CIWITATIS. D . NOWA . PILSEN REGI . B / OhIE, který je nahoře přerušen střechami obou věží.
(2) Pečetí se výhradně červeným voskem.
(3) Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat vyobrazení městské pečeti občanům města a dalším fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů a podobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.
Článek 38
Primátorský řetěz

(1) Primátorský řetěz ze dne 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pro purkmistry královského města Plzně), tvoří 14 dílů (článků) spojených vždy třemi očky a závěsný zlatý medailon. Středový
(závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání
plzeňské radnici. Dva články řetězu jsou opatřeny historickým znakem Království českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající
články jsou opatřeny polodrahokamy v městských barvách. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen
král a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon
česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města
Plzně bez štítonoše a honosných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně
svému purkmistru MDCCCCXII“.
(2) Řetěz je oprávněn a při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zvláštního významu
také povinen nosit primátor města.
Článek 39
Ceny města

(1) Zastupitelstvo města může na návrh rady města nebo rady obvodu jako cenu města udělit
fyzickým i právnickým osobám nebo kolektivům fyzických osob
1.

Cenu města Plzně

2.

Cenu 1. Června

3.

Uměleckou cenu města Plzně.

(2) Podrobnosti o cenách města a jejich udělování jsou přílohou č. 5 tohoto Statutu.
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(3) Rada města může rozhodnout o zřízení cen primátora pro vítěze sportovních soutěží, kulturních přehlídek, autory architektonických děl a pro zvlášť úspěšné studenty základních i středních škol a
stanovit podrobnosti jejich udělování primátorem.
(4) Rada městského obvodu může rozhodnout o zřízení ceny starosty pro vítěze sportovních
soutěží, kulturních přehlídek a zvlášť úspěšné žáky základních škol a stanovit podrobnosti jejich udělování starostou.
(5) Cenou města je i zřízení čestného hrobu v péči města v případech, kdy čestný občan či nositel Ceny města Plzně nebo fyzická osoba, jíž by jinak bylo uděleno čestné občanství nebo Cena města
Plzně, již zemřela. O zřízení čestného hrobu rozhoduje zastupitelstvo města se souhlasem pozůstalých,
je-li jeho získání možné, jinak i bez tohoto souhlasu. Podrobnosti o zřizování čestných hrobů a péči o ně
stanoví rada města.

Část 7
Pře ne se ná působnost
Článek 40
Přenesená působnost

(1) Město vykonává v případech stanovených zákonem jménem státu též státní správu v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pověřeného obecního úřadu a obecního
úřadu. Přenesenou působnost vykonávají magistrát, úřady městských obvodů a zvláštní orgány ustavené podle zvláštního zákona primátorem nebo starostou obvodu. Za podmínek stanovených zákonem
mohou přenesenou působnost vykonávat též komise rad obvodů. Zastupitelstva a rady vykonávají přenesenou působnost jen výjimečně v případech výslovně stanovených zvláštním zákonem. Při výkonu
přenesené působnosti vyjma vydávání právních předpisů města (nařízení) se příslušné orgány řídí Ústavou, ústavními a jinými zákony, mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a
jimiž je Česká republika vázána23, nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy a dále též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů zveřejněnými ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
(2) Není-li tímto Statutem nebo jeho přílohami stanoveno jinak, vykonávají přenesenou působnost:

a)

23

orgány obvodů v rozsahu přenesené působnosti všech obcí a pověřených obecních úřadů
s výjimkou té, kterou zastupitelstvo vyhradilo orgánům s celoměstskou působností tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města, a dále působnost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností na ně přenesenou tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města a působnost
přenesenou na ně veřejnoprávní smlouvou města s jinými obcemi; tímto ustanovením není do-

Čl. 10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
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tčena možnost převzetí věci příslušející orgánům městského obvodu k vyřízení orgánem celoměstským podle zvláštního zákona24.

b)

Orgány s celoměstskou působností v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností vyjma
působnosti přenesené tímto Statutem nebo jiným právním předpisem na městské obvody, a dále
v rozsahu přenesené působnosti všech obcí a pověřených obecních úřadů, které jim město vyhradilo tímto Statutem; jsou též odvolacím orgánem ve věcech přenesené působnosti svěřené
městským obvodům a přezkoumávají rozhodnutí orgánů městských obvodů vydaná ve správním
nebo daňovém řízení. Orgány s celoměstskou působností vykonávají též přenesenou působnost
obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem na území obcí, příslušejících
do správního obvodu Plzně podle zvláštního právního předpisu, není-li veřejnoprávní smlouvou
stanoveno jinak.

c)

Všechny orgány města při výkonu přenesené působnosti dbají účelného spojování věcí ve společné řízení25 a vzájemně se informují k zajištění souladnosti svých současně probíhajících postupů, souvisejících s týmiž právy nebo povinnostmi v daném řízení dotčené osoby26.

(3) Magistrát kontroluje činnost orgánů městských obvodů v přenesené působnosti a poskytuje
jim odbornou pomoc v rozsahu nezpůsobujícím vyloučení27 pracovníků magistrátu z projednávání a rozhodování správních případů.
(4) Rozdělení věcné příslušnosti v přenesené působnosti mezi orgány obvodů a orgány s celoměstskou působností je provedeno přílohami tohoto Statutu č. 6 a 7; tato dělba příslušnosti nesmí být
v jednotlivých správních řízeních na újmu dotčených osob tím, že by bránila účelnému spojování věcí.
Hrozilo-li by v jednotlivých případech uplatněním dělby příslušnosti v přenesené působnosti rozdělení řešené záležitosti žadatele na dvě samostatná správní řízení s řetězením správních aktů úřadu městského
obvodu a magistrátu, ač u jiných obecních úřadů by žádost byla vyřizována jedním rozhodnutím, přechází působnost ke všem částem řízení a k vydání rozhodnutí na magistrát.
(5) Dojde-li pro změnu zvláštního zákona ke změně charakteru některé z dosud přenesených
působností obce na její působnost samostatnou nebo obráceně, zůstává dělení kompetencí mezi orgány
města a orgány městských obvodů podle příloh tohoto Statutu zachováno až do případné změny Statutu.

24

Např. § 80 odst. 4 písm. b) a § 131 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.

25

§ 140 správního řádu č. 500/2004 Sb.

26

§ 8 správního řádu č. 500/2004 Sb.

27

§ 14 odst. 5 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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Část 8
Spole čná a z ávě re čná ustanove ní
Článek 41
Společná ustanovení

(1) Přílohy tohoto Statutu mohou být měněny nebo doplňovány samostatně, pokud jejich změny
nebo doplňky nevyžadují zároveň i změnu Statutu. Přílohu lze měnit pouze formou obecně závazné vyhlášky.
(2) Kde se v tomto Statutu hovoří o „orgánech města“, rozumí se tím orgány s působností na
území celého města i orgány městských obvodů.
(3) Pravomoc jednotlivých orgánů města se řídí zákonem o obcích a zvláštními právními předpisy, není-li tímto Statutem na základě zmocnění zákona upravena odlišně.
(4) Není-li tímto Statutem v některých otázkách dělba působnosti mezi orgány města a orgány
městských obvodů vymezena, uplatňují se pro zjištění působnosti tato obecná pravidla:
a)

samostatnou působnost vykonávají orgány s celoměstskou působností;

b)

přenesenou působnost v rozsahu přenesené působnosti všech obcí a obcí s pověřeným obecním
úřadem vykonávají orgány městských obvodů;

c)

přenesenou působnost obce s rozšířenou působností vykonávají orgány s celoměstskou působností, které též vykonávají tuto působnosti i působnost obce s pověřeným obecním úřadem na
území obcí ve správním obvodu města podle zvláštního předpisu.
Článek 42
Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Ke dni účinnosti tohoto Statutu se ruší
1.

obecně závazná vyhláška města Plzně č. 7/1999 Statut města Plzně,

2.

usnesení obecního zastupitelstva královského města Plzně ze dne 16. listopadu 1912, kterým se
vydávají Stanovy pro úřední čestný řetěz pro purkmistry královského města Plzně.

(2) Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního města Plzně, zahájené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle tohoto Statutu. Orgány řízení dosud
provádějící předají všechny neuzavřené věci orgánům příslušným podle tohoto Statutu do 30 dnů po jeho
účinnosti a ve stejné lhůtě budou o tomto postoupení písemně informovat všechny osoby, o jejichž záležitosti se příslušné řízení vede.
(3) Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před účinností
této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů.
(4) Do účinnosti obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území statutárního města Plzně, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, zajišťují orgány ob≈

45

≈

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města,
ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012 a
3/2013

vodu činnosti podle dosavadní úpravy článku 26 Statutu města s výjimkou právních úkonů souvisejících
se zavedením tohoto systému.

(5) Po dobu od účinnosti této obecně závazné vyhlášky do doby rozhodnutí orgánů celoměstských o cenách za parkování na veřejných komunikacích ve smyslu článku 23 Statutu města platí rozhodnutí o cenách za parkování vydaná orgány městských obvodů.
(6) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.

Vydání úplného znění Statutu schválilo Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 578 ze dne
8. listopadu 2012.

Mgr. Martin Baxa v.r.
primátor města
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Příloha č. 1
Zásady pro udělování a odnímání čestného občanství

Příloha č. 1 Statutu města

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ
ČESTNÉHO OBČANSTVÍ

Článek 1
Udělování čestného občanství
(1) Zastupitelstvo města Plzně uděluje čestné občanství města Plzně jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.
(2) Čestné občanství lze udělit fyzické osobě bez ohledu na její státní příslušnost, která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města, jeho vzhled, propagaci či pověst.
(3) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Článek 2
Návrh a udělení čestného občanství
(1) Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstvu města Plzně členové
Zastupitelstva města Plzně, Rada města Plzně z vlastního podnětu nebo k návrhu zastupitelstva městského obvodu nebo Odboru vnitřní správy magistrátu a Primátor města Plzně.
(2) Návrh na udělení čestného občanství musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno, a dále souhlas této osoby
s udělením čestného občanství. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, doloží se souhlas některého z dědiců této osoby.
Článek 3
Listina o čestném občanství
(1) Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Plzně a
otiskem historické pečeti. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, obdrží listinu o udělení čestného občanství některý z dědiců vyznamenaného.
(2) Listinu o čestném občanství předává jménem města Plzně primátor města zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Opis této listiny se ukládá
v Archivu města Plzně spolu s fotodokumentací předávání listiny.
Článek 4
Evidence čestného občanství
Udělení čestného občanství se zaznamená do Pamětní knihy města Plzně.
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Zásady pro udělování a odnímání čestného občanství

Článek 5
Odejmutí čestného občanství
(1) Čestné občanství lze odejmout za života nebo posmrtně.
(2) Čestné občanství může odejmout Zastupitelstvo města Plzně tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, a tomu, kdo svým jednáním poškodí
zájmy města nebo jeho pověst.
(3) Návrh na odejmutí čestného občanství musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění
skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí
čestného občanství in memoriam, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.
(4) O návrhu rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně po posouzení a projednání Radou města
Plzně.
Článek 6
Zemře-li čestný občan, který před svou smrtí projevil přání být pohřben v Plzni, mohou pozůstalí
požádat zastupitelstvo města o zřízení čestného hrobu na náklady a v péči města.
Článek 7
Čestná občanství udělená před nabytím účinnosti těchto Zásad zůstávají zachována. Při řízení o
odejmutí čestného občanství uděleného před účinností těchto Zásad pro udělování a odnímání čestného
občanství města Plzně se postupuje dle těchto Zásad.
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Příloha č. 3 Statutu města

S EZNAM MĚSTSKÉHO MAJETKU
SVĚŘENÉHO MĚSTSKÝM OBVODŮM
Článek 1
Městský obvod Plzeň 1
1. Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 1, Alej Svobody 60, čp. 882, s pozemky p.č. 11319/109 a
p.č. 11319/110 k.ú. Plzeň.
2. Požární zbrojnice Bolevecká náves 20, čp. 15, s pozemkem p.č. 135 k.ú. Bolevec.
3. zrušen
4. „Tělovýchovné zařízení Košutka“, sestávající z objektu občerstvení s terasou č.p. 1986 s pozemkem
p.č. 1626/141, ze sportovního víceúčelového hřiště s asfaltovým povrchem s pozemkem p.č.
1626/182, a z hřiště pro minigolf s pozemkem p.č. 1626/140, vše k.ú. Bolevec.
5. Objekt u Seneckého rybníka č.e. 1827E na poz. p.č. 2925/7 k.ú. Bolevec - jen stavba.
6. Objekt V Lomech 13, čp. 1164, s pozemkem p.č. 1366/2 k.ú. Bolevec.
7. Pozemek p.č. 1583/2 k.ú. Bolevec.
8. Areál požární zbrojnice SDH Bílá Hora v ulici Nad Priorem sestávající z budovy č.p. 2138 včetně
pozemků p.č. 2784/3, p.č. 2784/2, p.č. 2784/4, p.č. 2784/8, p.č. 2790 a areálu požárního cvičiště
SDH Bolevec sestávající z budovy bez č. e. na pozemku p.č. 1720/6 a včetně pozemků p.č. 1720/2,
p.č. 1720/6, p.č. 1720/5, p.č. 1711/3, všechny v k.ú. Bolevec.
9. Garáže s pozemky p.č. 11319/351 a p.č. 11319/350 k.ú. Plzeň.
10. Rekreační středisko v Javorné na Šumavě sestávající z budovy čp. 45 na pozemku st. parc.č. 239,
objekt bydlení, z pozemku st. p.č. 239, z budovy bez čp. na pozemku st. p.č. 369 - technická vybavenost, z pozemků st. p.č. 369, p.č. 1011/3, p.č. 1011/4, p.č. 1457, p.č. 1458, z jímky pitné vody na
pozemku p.č. 960 a příslušejícího vodovodního potrubí vše k.ú. Javorná na Šumavě.
11. Areál Kluziště – centrální park Lochotín se stavbou technické vybavenosti na pozemku p.č.
11319/378 a pozemky p.č. 14341 a p.č. 11319/378.
12. Areál mateřské školy Kralovická 35, sestávající z domu Bolevec, č.p. 1562 s pozemkem p.č. 3590,
stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3586, stavby občanské vybavenosti s pozemkem
p.č. 3587, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3588, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 3589, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3591 a pozemku p.č. 3585/1
a p.č. 3585/3 , vše k.ú. Bolevec.
13. Areál mateřské školy Lidická 3 sestávající z domu Severní Předměstí, č.p. 446 s pozemkem p.č.
11579 a pozemku p.č. 11578 vše k.ú. Plzeň.
14. Areál bývalé mateřské školy Žlutická 2, sestávající z domu Bolevec, č.p. 1694 s pozemkem
p.č. 3762, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3764, stavby občanské vybavenosti
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s pozemkem p.č. 3765, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3766 a pozemku p.č. 3767
vše k.ú. Bolevec.
15. Areál mateřské školy Fibichova 4, sestávající z budovy Bolevec, č.p. 290 s pozemkem p.č. 528 a
pozemku p.č. 529 vše k.ú. Bolevec.
16. Areál mateřské školy Manětínská 37, sestávající z domu Bolevec č.p. 1617 s pozemkem p.č. 3688,
stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3689, stavby občanské vybavenosti s pozemkem
p.č. 3690, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3691, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 3692, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3693 a pozemku p.č. 3687
vše k.ú. Bolevec.
17. Areál mateřské školy Sokolovská 30, sestávající z budovy Severní Předměstí č.p. 840 s pozemkem
p.č. 11319/117, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 11319/114, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 11319/115, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 11319/116,
stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 11319/118, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 11319/119 a pozemku p.č. 11319/113 vše k.ú. Plzeň.
18. Areál mateřské školy Břeclavská 12, sestávající z domu Severní Předměstí č.p. 958
s pozemkempozemky p.č. 11102/19 a p.č. 11102/20 a pozemku p.č. 11102/21 vše k.ú. Plzeň.
19. Areál mateřské školy Komenského 46, sestávající z budovy Bolevec č.p. 1366 s pozemkem p.č.
3528 a pozemku p.č. 1041/4 vše k.ú. Bolevec.
20. Areál mateřské školy Západní 7, sestávající z budovy Bolevec, č.p.1315 s pozemkem p.č. 3578,
budovy Bolevec, č.p. 1316 s pozemkem p.č. 3577, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č.
3581, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3582, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 3583/1 a pozemků p.č. 3575/2 a p.č. 3575/3 vše k.ú. Bolevec.
21. Areál mateřské školy Jesenická 11, sestávající z budovy Bolevec, č.p. 1262 s pozemkem p.č. 3536,
budovy Bolevec, č.p. 1263 s pozemkem p.č. 3537, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č.
3531, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3532, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 3533, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3534, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 3535 a pozemku p.č. 3530/1 a p.č. 3530/2, vše k.ú. Bolevec.
22. Pozemky p.č. 2925/7, 2925/8 vše k.ú. Bolevec.
23. Nebytová jednotka č. 1057/1 v budově sestávající z domu č.p. 1057 Hodonínská 53 a z domu č. p.
1058 Hodonínská 55 na pozemcích p. č. 11102/150 a p. č. 11102/151, v k.ú. Plzeň.

Článek 2
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
1. Budova hasičské zbrojnice Božkov č.p. 678 na pozemku p.č. 1250/8 včetně pozemků p.č. 1250/7 a
1250/8 vše k.ú. Božkov..
2. Budova požární zbrojnice - Koterovská náves 15, č.p. 27 s pozemky p.č. 127 a p.č. 128 k.ú. Koterov.
3. Budova Na Rychtě 17, čp. 13 (bývalý MNV a hasičská zbrojnice), s pozemkem p.č. 24,
k.ú. Hradiště u Plzně.
4. zrušen.
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5. zrušen.
6. Kulturní dům Šeříková 13, čp. 2428, s pozemky p.č. 1147/6,14,15 a p.č. 1160/3 v k.ú. Hradiště u
Plzně.
7. Pozemek p.č. 1311/2 k.ú. Božkov – hasičské čerpací stanoviště.
8. Objekt radnice Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, čp. 1172, s pozemkem
p. č. 2688/102 a pozemky p. č. 2688/84 a 2688/103, k.ú. Plzeň.s pozemky p.č. 2688/83 a p.č.
2688/84 v k.ú. Plzeň, p.č. 2688/102 a p.č. 2688/103.
9. Pomník gen. Heliodora Píky na pozemku p.č. 2334/1 k.ú. Plzeň (bez pozemku).
10. Veřejné WC – nám. Milady Horákové, objekt č.e. 1755E na pozemku p.č. 14286, k.ú. Plzeň.
11. Sportovní areál Malostranská ul. sestávající ze stavby bez č.p. na pozemku p.č. 14231/2 a pozemků p.č. 14224/3, 14231/1 a 14231/2 vše k.ú. Plzeň.
12. Areál mateřské školy U Hvězdárny 26, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2141
s pozemkem p.č. 3991 a pozemku p.č. 3992 vše k.ú. Plzeň.
13. Areál mateřské školy Zelenohorská ul. 25, sestávající z budovy Hradiště, č.p. 195 s pozemkem p.č.
437/2 a pozemku p.č. 437/1 vše k.ú. Hradiště u Plzně.
14. Areál mateřské školy Čapkovo náměstí 4, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2181
s pozemkem p.č. 3982/11 a pozemku p.č. 3982/10 vše k.ú. Plzeň.
15. Areál mateřské školy Na Celchu 33, sestávající z budovy Lobzy, č.p. 711 s pozemkem p.č. 3142/48
a pozemku p.č. 3142/47 vše k.ú. Plzeň.
16. Areál mateřské školy Topolová 3, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 1959 s pozemkem
p.č. 1143/15 a pozemku p.č. 1143/2 vše k.ú. Hradiště u Plzně.
17. Areál mateřské školy Ruská 83, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2071 s pozemkem
p.č. 4118 a pozemku p.č. 4119 vše k.ú.Plzeň.
18. Pozemek patřící k mateřské škole Spojovací 7, p.č. 3134/21 k.ú. Plzeň.
19. Areál mateřské školy Barvínková 18, sestávající z budovy Černice, č.p. 403 s pozemkem p.č. 1328
a pozemků p.č. 1329/1, 1368/43 a p.č. 1869/4, vše k.ú. Bručná.
20. Areál mateřské školy Spojovací 14, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 1958
s pozemkem p.č. 3134/22 a pozemků p.č. 3134/23 a p.č. 3134/24 vše k.ú. Plzeň.
21. Areál mateřské školy Částkova 6, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2140 s pozemkem
p.č. 3003 a pozemku p.č. 2997/2 vše k.ú. Plzeň.
22. Areál mateřské školy Habrová 8, sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2403 s pozemkem
p.č. 5249/97, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/94, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 5249/95, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/96, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/98 a pozemku p.č. 5249/2 vše k.ú. Plzeň.
23. Budova Koterovská 160, č.p. 407 na pozemku p. č.1153/36 a pozemky p.č.1153/36 a p.č. 1153/22,
vše v k.ú. Hradiště u Plzně.
24. Pozemek patřící k 2. mateřské škole U Hvězdárny 26, p.č. 3962/2 díl „ A“, k.ú. Plzeň.
25. Pozemky p. č. 1188, p. č. 1189, p. č. 255/2, p. č. 255/10 a p. č. 1387/1 a spoluvlastnický podíl ve
výši 36/40 k pozemku, vše k. ú. Božkov.
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Článek 3
Městský obvod Plzeň 3
1. Pavilon Heyrovského 40, Doudlevce čp. 580 s pozemkem p.č. 12908 k.ú. Plzeň.
2. Budova Radobyčická náves 2, čp. 77 (bývalý MNV) s pozemkem p.č. 23 k.ú. Radobyčice.
3. Požární zbrojnice a garáž pro požární vozy, Mostní ul. 6, čp. 157 s pozemky p.č. 395/1, 395/2 a
394/1 k.ú. Doudlevce.
4. Pozemek p.č.10050/2 k.ú. Plzeň – Klatovská třída.
5. Požární zbrojnice Vejprnická 17, čp. 793, s pozemky p.č. 270/72 a p.č. 270/73 k.ú. Skvrňany.
6. Garáž - sklad v Boettingerově ul., s pozemkem p.č. 8400/18 k.ú. Plzeň.
7. Objekt Tylova 1A - „Kostka“, čp. 2724, s pozemkem p.č. 10055 k.ú. Plzeň.
8. Požární zbrojnice Nová Hospoda, s pozemkem p.č. 1800 k.ú. Skvrňany.
9. Budova Divadelní 4, čp. 69, s pozemkem p.č. 10201 k.ú. Plzeň.
10. Budova sady Pětatřicátníků 7, čp. 20, s pozemkem p.č. 10203/1 k.ú. Plzeň.
11. Budova sady Pětatřicátníků 9, čp. 72, s pozemkem p.č. 10204/1 k.ú. Plzeň.
12. Areál „Stavební dvůr“ Vejprnická 28, čp. 1043 sestávající z objektů s pozemky p.č. 2201/4, 5, 6, 7,
14 a pozemků p.č. 2201/3, 2201/20 a 2201/21, všechny k.ú. Skvrňany.
13. Pozemky p.č. 10204/2 a p.č. 10204/3 k.ú. Plzeň - Divadelní ulice.
14. Pozemky p.č. 9516/8 a p.č. pozemek p.č. 8153/218 k.ú.Plzeň – sběrné dvory nebezpečného odpadu.
15. Pozemek p.č. 10196 k.ú. Plzeň.
16. Objekt na pozemku p.č. 10048/3 (2 garáže) k.ú. Plzeň (pouze stavba).
17. Pozemky p.č. 10203/2, p.č. 10203/4, p.č. 10203/5 a p.č. 10197, k.ú. Plzeň, v zadním traktu budovy
ÚMO Plzeň 3.
18. Veřejné WC – Americká č. 41 A, objekt čp. 855 s pozemkem p.č. 5694/2, k.ú. Plzeň.
19. Veřejné WC – U Borského parku, objekt č.e. 1763E s pozemkem p.č. 13046, k.ú. Plzeň.
20. Veřejné WC – Karla Steinera 12, objekt č.e. 1758E s pozemkem p.č. 2176/186, k.ú. Skvrňany.
21. Veřejné WC – sady Pětatřicátníků, objekt č.e. 1761E s pozemkem p.č. 5265/11, k.ú. Plzeň.
22. Objekt rychlého občerstvení a veřejných WC – nám. Republiky, č.e. 1760E s pozemkem p.č. 368,
k.ú. Plzeň.
23. Víceúčelový objekt s veřejným WC pro invalidy – Pražská 25, čp. 2481 s pozemkem p.č. 453/2,
k.ú. Plzeň.
24. Pozemek p.č. 2201/32 se stavbou (přístřešek na posypové hmoty), k.ú. Skvrňany.
25. Pozemek p.č. 2176/552, k.ú. Skvrňany.
26. Budova čp. 285 na pozemku p.č. 10136, k.ú. Plzeň, sady Pětatřicátníků 1, včetně pozemku p.č.
10136, k.ú. Plzeň.
27. Pozemek patřící k mateřské škole Korandova11, p.č. 9709 k.ú. Plzeň.
28. Areál mateřské školy Zikmunda Wintra 19, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 1835
s pozemkem p.č. 7248 a pozemků p.č. 7249 a p.č. 8595/59 a p. č. 8595/64 vše k.ú. Plzeň.
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29. Areál mateřské školy Schwarzova 4, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 2329 s pozemkem
p.č. 8605, pozemků p.č. 8590/8, p.č. 8599, p.č. 8603/3, p.č. 8606/1, p.č. 8606/6, p.č. 8606/7 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k pozemku p.č. 8589/12 vše k.ú. Plzeň.
30. Areál mateřské školy Dvořákova 4, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 2238 s pozemkem
p.č. 8020, budovy Jižní Předměstí, č.p. 2458 s pozemkem p.č. 7930/3 a pozemků p.č. 7930/2, p.č.
7930/4 vše k.ú. Plzeň.
31. Areál mateřské školy Resslova 22, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 648 s pozemkem p.č.
5922 a pozemku p.č. 5923 vše k.ú. Plzeň.
32. Areál mateřské školy Mánesova 67, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 1574 s pozemkem
p.č. 7357, stavby garáže s pozemkem p.č. 7356 a pozemku p.č. 7358/1 vše k.ú. Plzeň.
33. Pozemky patřící k areálu mateřské školy Tomanova 3,5, a to p.č. 7395/1, p.č. 8592/22, p.č. 8592/24
, p.č. 8591/2 díl „B“, a p.č. 7398/1 díl „A“ vše k.ú. Plzeň.
34. Areál mateřské školy Puškinova 5, sestávající z budovy Jižní Předměstí, č.p. 2712 s pozemkem p.č.
10206/2, stavby technické vybavenosti s pozemkem p.č. 10206/3 a pozemku p.č. 10206/1 vše k.ú.
Plzeň.
35. Areál mateřské školy Mandlova 6, sestávající z budovy Doudlevce, č.p. 429 s pozemkem p. č.
12954 s pozemky p.č. 12954, p.č. 12955, p.č. 12956, p.č. 12957, p.č. 12958 a pozemku p. č. 12953
vše k.ú. Plzeň.
36. Areál mateřské školy Nade Mží 3, sestávající z budovy Skvrňany, č.p. 828 s pozemkem p.č.
270/10, budovy Skvrňany, č.p. 829 s pozemkem p.č. 270/11, stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č. 270/12, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č.270/13 a pozemků p.č.
270/14 a p.č. 270/15 vše k.ú. Skvrňany.
37. Areál mateřské školy Na Průhonu 9, sestávající z budovy Skvrňany č.p. 552 s pozemkem p.č. 1317
a pozemku p.č. 1318 vše k.ú. Skvrňany.
38. Areál mateřské školy Lábkova 30, sestávající z budovy Skvrňany, č.p. 880 s pozemkem p.č.
2176/48, budovy Skvrňany, č.p. 879 s pozemkem p.č. 2176/47, budovy Skvrňany č.p. 878
s pozemkem p.č. 2176/45, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 2176/181, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 2176/46 a pozemků p.č. 2176/44 a p.č. 2176/182 vše k.ú.
Skvrňany.
39. Areál mateřské školy Karla Steinera 27, sestávající z budovy Skvrňany, č.p. 908 s pozemky p.č.
2176/134 a p.č. 2176/135, budovy Skvrňany, č.p. 909 s pozemkem p.č. 2176/136, budovy Skvrňany,
č.p. 907 s pozemkem p.č. 2176/137, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 2176/191 a pozemků p.č. 2176/190, p.č. 2176/192, p.č. 2176/193 vše k.ú. Skvrňany.
40. Areál mateřské školy Waltrova 26, sestávající z budovy Skvrňany, č.p. 1013 s pozemkem p.č.
2176/310 a pozemku p.č. 2176/309 vše k.ú. Skvrňany.
41. Pozemek p.č. 8592/1 díl „A“ k.ú. Plzeň.
42. Multifunkční sportovní areál České údolí sestávajícího z budovy Litice č. e. 2976 s pozemkem St.
2914, budovy bez č. p. s pozemkem St. 2933 a pozemků p. č. 1227/22 a 1227/62 vše k. ú. Valcha.
43. Garáže na pozemcích p. č. 10142/2, 3, 4, 5, vše k. ú. Plzeň.
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Článek 4
Městský obvod Plzeň 4
1. Požární zbrojnice, Hřbitovní ul. 3, čp. 863, s pozemky p.č. 2218 a p.č. 2220/1 k.ú. Doubravka.
2. Budova K Haltýři 2, Červený Hrádek č.e. 10E s pozemkem p.č. 91/2 kú Červený Hrádek.
3. Požární zbrojnice v Červenohrádecké ul. 48, čp. 53, s pozemkem p.č. 168/1 k.ú. Červený Hrádek.
4. Požární zbrojnice Zemědělské nám. 3A, č.p. 169, s pozemkem p.č. 7 k.ú. Bukovec.
5. Požární zbrojnice Staroveská 7, č.p. 26 na pozemku p.č. 60/2 k.ú. Újezd (pouze stavba - pozemek
jiného vlastníka).
6. Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Masarykova 41, čp. 1139, s pozemkem p.
č. 515/20 a pozemek p. č. 515/21, s pozemky p.č. 515/20, p.č. 515/21, p.č. 515/51 a na pozemcích,
p.č. 515/52 a p.č. 515/78 (pouze stavba - pozemek jiného vlastníka) k.ú. Doubravka.
7. Objekt Zábělská 54b, č.p. 1280, s pozemkem p.č. 21/5 k.ú. Doubravka.
8. zrušen
9. Pozemek p.č. 2264/89, k.ú. Doubravka.
10. Areál mateřské školy Republikánská 25, sestávající z budovy Lobzy, č.p. 778 s pozemkem p.č.
484/20, a pozemků p.č. 484/38, p.č. 484/39 a p.č. 484/36 díl „A“ vše k.ú. Lobzy.
11. Areál mateřské školy Kyšická 51, sestávající z budovy Újezd, č.p. 178 s pozemkem p.č. 342 a pozemku p.č. 343 vše k.ú. Újezd.
12. Areál mateřské školy Družby 4, sestávající z budovy Doubravka, č.p. 1057 s pozemkem p.č.816/23
a pozemku p.č.816/24 vše k.ú.Doubravka.
13. Areál mateřské školy Staniční 72,sestávající z budovy Doubravka č.p. 1125 s pozemkem p.č.
1250/4 a pozemku p.č. 1250/2 vše k.ú. Doubravka.
14. Areál mateřské školy Nad Dalmatinkou 1, sestávající z budovy Lobzy, č.p. 922 s pozemkem p.č.
232/35, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 232/36,stavby občanské vybavenosti
s pozemkem p.č.232/37, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 232/38 a pozemku p.č.
232/39 vše k.ú.Lobzy.
15. Areál mateřské školy Pod Chlumem 3, sestávající z budovy Doubravka, č.p. 1235 s pozemkem p.č.
2003/65, budovy Doubravka, č.p. 1236 s pozemkem p.č. 2003/64, budovy Doubravka, č.p. 1237
s pozemkem p.č. 2003/63, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 2003/66, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 2003/69, části pozemku p.č. 2003/73 díl „A“ a pozemku p.č.
2003/70 vše k.ú. Doubravka.
16. Sběrný dvůr odpadů Jateční ulice s pozemky p.č. 12655/22, 23 k.ú. Plzeň 4.

Článek 5
Městský obvod Plzeň 5-Křimice
1. Budova ÚMO Prvomájová 21, čp. 100, s pozemkem p.č. 181 k.ú. Křimice.
2. Požární zbrojnice Průkopníků 2A, čp. 465, s pozemky p.č. 897/7, p.č. 897/6, p.č. 897/22 a
p.č. 897/11 k.ú. Křimice.
3. Požární zbrojnice s pozemkem p.č. 590 k.ú. Křimice.
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4. Areál mateřské školy Vochovská 25, sestávající z budovy Křimice č.p. 428 s pozemkem p.č.
1097/86 a pozemků p.č. 1097/85 a p.č. 457/2 k.ú. Křimice.
5. Areál víceúčelového hřiště s pozemkem p. č. 897/23, k. ú. Křimice.
6. Pozemek p. č. 1038/23, k. ú. Křimice.
7. Pozemek p. č. 897/27, k.ú. Křimice.

Článek 6
Městský obvod Plzeň 6-Litice
1. Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice, Klatovská 243, čp. 96, s pozemkem St. 437 k.ú.
Litice u Plzně.
2. Požární zbrojnice Klatovská 211, Dvorská 7, čp. 25, s pozemkem St. 38 k.ú. Litice u Plzně.
3. Areál mateřské školy Budilovo náměstí 72, sestávající z budovy Litice č.p. 72 se stavebním pozemkem p.č. st. 4, částí pozemku p.č. 2306/1 označených jako díl „A“ a díl „B“ a pozemku p.č. 21/1
k.ú. Litice u Plzně.

Článek 7
Městský obvod Plzeň 7-Radčice
1. Požární zbrojnice Jilmová 4, čp. 302, s pozemky p. č. 89/1, 89/3, 88/3 a p. č. 91/2, vše k. ú. Radčice
u Plzně.
2. Víceúčelová budova městského obvodu Plzeň 7 - Radčice, Družstevníků 2, V Radčicích 19, čp. 9
vč. příslušných pozemků p.č. 1/1, p.č. 1/4 a p.č. 1/5 k.ú. Radčice u Plzně.
3. Pozemky p.č. 6/9 a p.č. 6/10 k.ú. Radčice u Plzně.
4. Pozemek p.č. 2 k.ú. Radčice u Plzně.
5. Pozemky p.č. 5/3 a p.č. 27/4 k.ú. Radčice u Plzně.

Článek 8
Městský obvod Plzeň 8-Černice
1. Budova požární zbrojnice K Cihelnám 28, č.p. 719 s pozemky p.č. 122/1 a p.č. 122/4 k.ú. Černice.
2. zrušen
3. Pozemky p.č. 1636/1,3,4,5 k.ú. Černice.
4. zrušen
5. Objekt K Cihelnám 32, č.p. 245, s pozemky p.č. 1665 a p.č. 1664/1 a stavbou s pozemkem p.č.
1664/2 vše k.ú. Černice.
6. Objekt Veská 11, čp. 139 na p.č. 212/2, pozemky p.č. 212/1, 212/2, 213/1 a pozemek p.č. 213/2 s
garáží bez čp. v k.ú. Černice.
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Článek 9
Městský obvod Plzeň 9-Malesice
1. Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 9-Malesice, Chotíkovská 14, Malesice č.p. 72, s pozemky
p.č. 243/1 a p.č. 243/3, sklad - stavba bez č.p. na pozemcích p.č. 243/3 a 243/5 (pozemek jiného
vlastníka) a pozemek p.č. 244, vše k.ú. Malesice.
2. Kulturní dům Malesice č.p. 228, Malesická Náves 1 s pozemkem Pozemky p.č. 11/1 a pozemek
p.č. 11/2, k.ú. Malesice.
3. Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. 177 s pozemky p.č. 177 a p.č. 179/2 k.ú. Malesice.

Článek 10
Městský obvod Plzeň 10-Lhota
1. Budova Úřadu městského obvodu Plzeň 10-Lhota, Lhota č.p. 62, K Sinoru 51 na pozemku p.č.
87/2 a pozemky p.č. 87/1, 2 a p.č. 88 vše k.ú. Lhota u Dobřan.
2. Budova K Návsi 4, č.p. 29, s pozemky p.č. 1 a 2/1, oba k.ú. Lhota u Dobřan (budova bývalé ZŠ).
3. Areál mateřské školy K Sinoru 37, sestávající z budovy Lhota č.p. 68 s pozemkem p.č. 129 a pozemku p.č. 130, vše k.ú. Lhota u Dobřan.
4. Areál mateřské školy Ke Křížku 19, sestávající z budovy Lhota č.p. 372 s pozemkem p.č. 527/172
a pozemku p.č. 527/81, vše k.ú. Lhota u Dobřan.
5. Areál hřiště sestávající z budovy Lhota č. p. 158 na pozemku p. č. 775/3 a pozemků p. č. 775/1, 3 a
p. č. 773/3, vše k. ú. Lhota u Dobřan.
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Příloha č. 4 Statutu města

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
MĚSTA
Článek 1
(1) Zpracovatelem návrhů právních předpisů města je věcně příslušný odbor magistrátu, nezřídí-li rada k tomuto účelu zvláštní pracovní skupinu (dále jen zpracovatel).
(2) Věcný (obsahový) záměr navrhované úpravy stanoví zpracovateli rada města; věcný záměr právních předpisů dotýkajících se jen území jednoho obvodu28 rada tohoto městského obvodu.
(3) Zpracovatel odpovídá za stylistickou, jazykovou a formálně logickou správnost návrhu a za
jeho formální náležitosti, jakož i za řádný průběh připomínkového řízení.
(4) Návrh právního předpisu musí odpovídat obecným zvyklostem legislativní techniky, pro jeho
zpracování se přiměřeně užijí legislativní pravidla vlády29.
Článek 2
(1) Zpracovatel návrhu předpisu jej před jeho předložením ke schválení (nařízení) nebo projednání (vyhláška) v radě města zašle k vyjádření městským orgánům a organizacím města, jakož i
státním orgánům a vybraným jiným orgánům a organizacím, jejichž činnosti se předmět vyhlášky dotýká, a stanoví jim lhůtu, ve které tak mají učinit.
(2) Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší 30 dnů a jde-li o návrh Statutu nebo o návrh právních
předpisů města o koeficientu daně z nemovitostí či o zavedení a výši místních poplatků a daní nebo jejich změn, nesmí být lhůta kratší 60 dnů.
(3) Připomínky se podávají formou návrhu změny formulace příslušného ustanovení, případně
doplněné stručným zdůvodněním. Jde-li o zásadní připomínku, musí to v ní být výslovně uvedeno. Legislativně technické a právní připomínky právní komise rady nebo Právního a legislativního odboru magistrátu jsou vždy považovány za zásadní, není-li v nich uvedeno jinak.
(4) Zpracovatel zváží možnost a účelnost zapracování podaných připomínek do návrhu a návrh
případně upraví. Zásadní připomínky lze odmítnout pouze s odborným odůvodněním.

28

Například tržní řád nebo regulační plán.

29

Příloha usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 ve znění pozdějších změn a dodatků.
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(5) Po zapracování připomínek nebo uvedení důvodů jejich odmítnutí projedná návrh vyhlášky
věcně příslušná komise rady města, je-li zřízena. K zajištění právní kvality a zejména přípustnosti navrhované úpravy musí být návrh předpisu předložen poté právní komisi rady města; v naléhavých nebo
jednoduchých případech postačí stanovisko právního odboru magistrátu.
Článek 3
(1) Do připomínkového řízení ke každé vyhlášce musí zpracovatel povinně zapojit městské obvody.

(2) K návrhům vyhlášek o Statutu města Plzně, právních předpisů města o koeficientu daně z
nemovitostí a o zavedení a výši místních poplatků a daní a jejich změn se vždy vyjadřuje zastupitelstvo
městského obvodu.
(3) K návrhům ostatních právních předpisů města podává stanovisko rada městského obvodu
nebo starosta městského obvodu. Podání stanoviska k vyhláškám si může vyhradit zastupitelstvo městského obvodu, což však nesmí být důvodem k prodloužení lhůty pro podání připomínek.

Článek 4
(1) V důvodové zprávě k návrhu právního předpisu zpracovatel uvede zhodnocení současného
stavu po stránce právní i ekonomické a zhodnotí negativa současného stavu i způsob chování právnických a fyzických osob.
(2) Dále bude důvodová zpráva obsahovat uvedení důvodů pro novou právní úpravu s výslovným uvedením jejího cíle, zejména očekávané změny v chování právnických a fyzických osob.
(3) Důvodová zpráva musí vysvětlovat podstatu nové právní úpravy i způsob jejího provádění,
zejména kontroly dodržování, postihování jejího porušování, přehled nezbytných organizačně technických opatření včetně způsobu informování adresátů nové právní úpravy.
(4) Obsahuje-li návrh právního předpisu variantní řešení, musí být v důvodové zprávě popsány
výhody i nevýhody navrhovaných variant.
(5) V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky je zpracovatel povinen vždy uvést finanční a hospodářský dopad nové úpravy, a to nikoli pouze v roce, v němž nabyde účinnosti. Zejména je třeba uvést
předpokládaný dopad na rozpočet města a obvodů, dopad na hospodářskou činnost jiných osob podnikajících v Plzni, i náklady na vydání a publikaci právního předpisu.
(6) Důvodová zpráva musí obsahovat též údaje o připomínkovém řízení a stanovisko právní
komise, případně právního odboru. Zásadní stanoviska, která nejsou zapracována do variantních řešení,
musí být v důvodové zprávě uvedena.

Článek 5
(1) Vyhlášení schválených právních předpisů města zajistí zpracovatel způsobem stanoveným
zákonem o obcích; úřední deskou se rozumí úřední deska Magistrátu města Plzně. K lepší informova≈
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nosti občanů je zpracovatel povinen zajistit vyvěšení předpisů i na úředních deskách úřadů městských
obvodů; právní účinky však nastávají vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Plzně. Na archivovaném originálu vyhlášky musí být vždy uvedeno datum jejího vyvěšení na úřední desce magistrátu a
datum jejího sejmutí.

(2) Ke dni nabytí účinnosti vyhlášky zajistí zpracovatel její vytištění v počtu stanoveném Právním a legislativním odborem magistrátu a dle jeho pokynů zajistí jejich distribuci. Dále předá Právnímu a
legislativnímu odboru magistrátu nosič digitalizované podoby účinného právního předpisu k zajištění jeho
zveřejnění v informačním systému města a v internetu.
(3) Právní a legislativní odbor magistrátu a úřady městských obvodů vedou sbírku platných
právních předpisů města a umožňují každému do nich nahlížet. Právní a legislativní odbor magistrátu zajišťuje též rozeslání povinných výtisků státním orgánům, orgánům kraje a dalším subjektům, s nimiž je
tak dohodnuto.
Článek 6
Je-li text právního předpisu města ve větším rozsahu změněn pozdějším právním předpisem
města, zajistí Právní a legislativní odbor magistrátu ve spolupráci se zpracovatelem vyhlášení úplného
znění právního předpisu.
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ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ CEN
Článek 1
Cena města Plzně
(1) Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů,
případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní. Cena města není určena
k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.
(2) Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a může
být spojena s uměleckou plaketou. Udělení ceny je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 50 000 Kč.
(3) O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupitelstva
městského obvodu. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na slavnostním zasedání
zastupitelstva města nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení ceny je zaznamenáno v Pamětní knize
města Plzně.
(4) Písemný návrh na udělení ceny mohou radě města podávat členové zastupitelstev města i
obvodů, výbory zastupitelstva města a komise rady města.

Článek 2
Cena 1. června
(1) Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce
1953 (Den prvního zvonění), se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů
demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím
tisku, rozhlasu a televize. Cena může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné
prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení
nebo prosazení principů demokratického právního státu.
(2) Cena 1. června sestává z výtvarného díla symbolizujícího Den prvního zvonění a z věcného
daru.

(3) Cena se uděluje na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně konaného na počest 1.
června 1953, a to obvykle za osobní účasti oceněného. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města
Plzně.
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(4) Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny může podat každý člen
zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z vlastního uvážení.

Článek 3
Umělecká cena města Plzně
(1) Umělecká cena města Plzně je udělována za významné a mimořádné umělecké a kulturní
počiny realizované v Plzni nebo reprezentující město Plzeň.
(2) Umělecká cena města Plzně může být udělena v těchto v 5 kategoriích:

a)
b)
c)
d)
e)

za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let;
za mimořádný umělecký počin pro umělce nad 30 let;
za celoživotní dílo;
„Společnost přátelská umění a kultuře“ /„Mecenáš(ka) plzeňské kultury“;
za významnou kulturní událost roku.

(3) Umělecká cena města Plzně se skládá z pamětního listu, věcného daru -- symbolu znázorňujícího tuto cenu a v kategoriích uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) též z finanční odměny.
(4) Návrhy na udělení Umělecké ceny města Plzně za kalendářní rok mohou v písemné či elektronické podobě předkládat právnické i fyzické osoby od 1. ledna do 31. března následujícího kalendářního roku, a to prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

(5) O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města.
(6) Konkrétní postup udělování Umělecké ceny města Plzně je dán Statutem Umělecké ceny
města Plzně, který schvaluje zastupitelstvo města.

Článek 4
Vyobrazení městské historické pečetě
(1) Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle své úvahy osobám,
které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům
města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.
(2) Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání zastupitelstva nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.
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Článek 5
Cena primátora
Rada města stanoví podmínky a způsob udělování cen primátora města vítězům sportovních
soutěží nebo uměleckých přehlídek a soutěží ve městě nebo pořádaných se záštitou města a zvlášť
úspěšným studentům základních a středních škol reprezentujících město v celostátních i mezinárodních studentských soutěžích, jakož i cenu za nová architektonická díla na území města.

Článek 6
Cena starosty obvodu
Rada obvodu stanoví podmínky a způsob udělování cen starosty vítězům sportovních soutěží
nebo uměleckých přehlídek a soutěží v obvodu nebo pořádaných se záštitou obvodu a zvlášť úspěšným žákům základních škol reprezentujících město v celostátních i mezinárodních školních soutěžích.
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Příloha č. 6 Statutu města

ROZSAH PŮSOBNOSTI
VYHRAZENÉ CELOMĚSTSKÝM ORGÁNŮM
V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Není-li dále stanoveno jinak, vykonávají orgány celoměstské jim svěřenou přenesenou působnost na celém území města.
(2) Orgány celoměstské vykonávají působnost odvolacího orgánu ve všech věcech svěřených k
rozhodování v prvním stupni orgánům městských obvodů.
(3) Není-li Statutem nebo jeho přílohami stanoveno jinak, plní orgány celoměstské úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zvláštních zákonů.
(4) Dojde-li pro změnu zvláštního zákona ke změně charakteru některé z dosud přenesených
působností obce na její působnost samostatnou, zůstává dělení kompetencí mezi orgány celoměstskými
a orgány městských obvodů podle této přílohy zachováno až do případné změny Statutu nebo této přílohy obecně závaznou vyhláškou města.
(5) Přenesenou působnost na území jiných obcí vykonávají výhradně orgány celoměstské, neníli veřejnoprávní smlouvou s těmito obcemi stanoveno jinak. Má-li být veřejnoprávní smlouvou přenesená
působnost na území jiné obce svěřena městskému obvodu, je souhlas městského obvodu k jejímu uzavření nezbytný a smlouvu spolu s primátorem podepisuje též starosta příslušného městského obvodu.
Článek 2
Územní plánování, stavební řád a vyvlastnění
(1) Plní úkoly úřadu územního plánování.
(2) Vydávají územní rozhodnutí vyjma územních rozhodnutí, která vydávají orgány městských
obvodů dle přílohy č. 7, čl. 2 odst. 3 Statutu. Vydávají územní souhlasy v případě změn druhu pozemku
o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2. Uzavírají veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí.
(3) Poskytují územně plánovací informace.
(4) Rozhodují o žádostech o dělení či scelování pozemků.
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(5) Povolují těžební práce v působnosti stavebních úřadů.
(6) Plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb vodních děl vyjma staveb studní zřizovaných pro potřeby jednotlivých fyzických osob a domácností.
(7) Plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací s výjimkou silnic I.
třídy, místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací.
(8) Vykonávají působnost svěřenou městským obvodům dle přílohy č. 7 Statutu jako obecný
stavební úřad, speciální stavební úřad u staveb vodních děl nebo speciální stavební úřad u staveb pozemních komunikací, pokud si tuto působnost pro konkrétní případ vyhradí v souladu se zákonem.
(9) Vedou stavební archiv pro celé území města.
(10) Plní úkoly vyvlastňovacího úřadu dle zákona o vyvlastnění.
(11) Rozhodují o povolení výjimek pro správní akty vydávané orgány celoměstskými.
Článek 3
zrušen

Článek 4
Správa daní a poplatků
Spravují místní poplatky svěřené jim do správy právním předpisem města a správní poplatky
předepsané zvláštním zákonem k výkonu jejich působnosti, a to včetně vymáhání, penalizace a ukládání
postihů.

Článek 5
Ochrana přírody a krajiny
(1) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyjma úkolů podle § 77 odst. 1
písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a úkoly orgánu ochrany přírody podle § 87
a § 88 tohoto zákona vyjma ukládání pokut podle § 87 odst. 1 písm. e) a g), § 87 odst. 2 písm. e), § 87
odst. 3 písm. d) a § 88 odst. 1 písm. c) a h) tohoto zákona. a vyjma ukládání pokut podle § 87 a § 88
tohoto zákona, nejedná-li se o ukládání pokut podle § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a odst. 2
písm. k) ve vztahu k jedincům druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu42, a d Dále plní
úkoly pověřeného obecního úřadu podle § 76 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
(2) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
(3) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Commented [TD37]: Navrhuje se působnost úřadů městských obvodů v případě sankčních řízení s výjimkou řízení o pokutách za nedovolené kácení dřevin, za neprovedení náhradní
výsadby a za neohlášení vybraných typů kácení přenést na celoměstský orgán. Důvody této změny jsou odborné a právní nároky na vedení sankčních řízení podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, které se v posledních letech významně zvýšily, a nezřídka navíc tato řízení (např. v případě řízení týkajících se nedovolených zásahů do významných krajinných prvků či krajinného rázu) přesahují svými důsledky rámec jednoho městského
obvodu.
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Článek 6
Zemědělství
(1) Plní úkoly obce, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu
v ochraně zemědělského půdního fondu.
(2) Vyhlašuje a ruší mimořádná veterinární opatření a plní další úkoly obce podle právních předpisů upravujících veterinární péči vyjma schvalování míst pro svody zvířat a trhy k prodeji živočišních
produktů včetně povolování jejich konání.
(3) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 252/1997 Sb., o
zemědělství.
(4) Plní úkoly obce v souvislosti se zapečetěním prostor, kde bylo chováno zvíře či zvířata, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a dále plní úkoly obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyjma ukládání pokut za přestupky podle tohoto zákona a vyjma ukládání zvláštních opatření podle tohoto zákona.
Článek 7
Lesní hospodářství a myslivost
Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle právních předpisů upravujících
hospodaření v lesích a právo myslivosti vyjma vydávání a odebírání loveckých lístků.

Článek 8
Vodní hospodářství a rybářství
(1) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství vyjma organizace a provádění povodňových prohlídek podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Commented [TD38]: Navrhovaná změna reaguje na novelu
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrá ní, (jedná se
o zákon č. 359/2012 Sb.), která s účinností od 1. 1. 2013 významně rozšířila pravomoci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, pokud se jedná o ukládání sankcí a tzv. zvláštních
opatření podle tohoto zákona. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností má nově možnost uložit i opatření spočívající
v zajištění předběžné náhradní péče a náhradní péče o týrané
zvíře. Vzhledem k tomu, že vedení těchto správních řízení je náročné, pokud se jedná o odbornou stránku věci, je navrženo, aby
tuto působnost nadále nevykonávaly jednotlivé úřady městských obvodů, ale aby tato působnost byla svěřena celoměstskému orgánu, tj. magistrátu. Dále se navrhuje, aby celoměstský orgán kromě úkolů obce s rozšířenou působností plnil i úkoly
obecního úřadu v souvislosti se zapečetěním prostor, kde bylo
chováno zvíře či zvířata, a kterým je třeba v souvislosti se zapečetěním těchto prostor zajistit náhradní péči (§ 25 odst. 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání).

(2) Plní úkoly obce a obecního úřadu obce s rozšířenou působnostností podle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
(3) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyjma vydávání a odebírání rybářských lístků.
Článek 9
Doprava a silniční hospodářství
(1) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností a magistrátu podle právních předpisů o silniční dopravě, pozemních komunikacích a provozu na nich včetně úkolů na úseku povinného pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
(2) Plní úkoly obce podle zákona o dráhách na úseku správy drah tramvajových a trolejbusových.
(2)(3) Projednávají přestupky na úseku taxislužby.
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Commented [TD39]: Zákon o drahách stanoví obci nejen
úkoly na úseku správy drah, a proto se navrhuje odkázat obecně
na úkoly obce podle zákona o drahách bez bližší specifikace
těchto úkolů.
Commented [TD40]: Obecná pravidla pro dělbu kompetencí
na úseku projednávání přestupků jsou vymezena v příloze č. 6,
čl. 16 odst. 11. Již podle těchto obecných pravidel lze dovodit, že
přestupky na úseku taxislužby projednávají orgány celoměstské. Přesto se navrhuje pro větší přehlednost a jednoznačnost
zmínit kompetenci k projednávání těchto přestupků přímo v
článku Doprava a silniční hospodářství.
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Článek 10
Bydlení a nebytové prostory
Plní všechny úkoly obce s rozšířenou působností, pověřeného obecního úřadu a obce v přenesené působnosti v oblasti nájemních vztahů k bytům a stanovování či usměrňování nájemného bytů
a nebytových prostor.
Článek 11
Energetika
Zajišťují veškeré úkoly obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a
obce v oblasti energetiky, pořízení a správu územní energetické koncepce, dohlížejí na hospodaření s
energií v organizačních složkách obce a vyhlašují stav nouze v teplárenství.
Článek 12
Sociální zabezpečení
(1) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 92 písm. b) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
(2) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech rodinných33, ve věcech
nezletilých dětí svěřených do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, do pěstounské péče, poručenství a osvojení včetně svěřených do péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů a s výjimkou osvojení dítěte jedním z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a sleduje vývoj těchto dětí.

(3) Plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí34 pro děti svěřené do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, do pěstounské péče a budoucím osvojitelům, poručníkovi (s výjimkou osvojení dítěte manželem matky dítěte) a pro děti, které nemají na území státu povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nejsou oprávněny podle zvláštního právního předpisu trvale pobývat na území státu, ani nejsou občany Evropské unie. Provádějí nezbytná opatření k zajištění péče o děti v nečekaných tíživých situacích
včetně návrhů soudu na nařízení předběžného opatření, na ustanovení poručníka, nebo opatrovníka dítěti, nebo na nařízení ústavní výchovy u dítěte. Nad těmito dětmi rovněž provádějí dohled.

(4) Zajišťují35 zprostředkování osvojení a pěstounské péče vyhledáváním dětí v zařízeních pro
výkon ústavní výchovy dětí do 15 let a vyhledáváním vhodných dospělých osob. Rozhodují o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, nebo do péče fyzické osoby mající zájem stát se pěstounem.

33

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších změn a doplňků, a § 26 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších změn a doplňků.
34

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

35

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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(5) Zajišťují36 odborné poradenství pro péči o děti, sociálně výchovnou činnost, okamžitou pomoc dětem, které ji potřebují, výchovně-rekreační tábory pro děti a podmínky pro výkon pěstounské péče.

Článek 13
Zdravotnictví
Plní úkoly na úseku zdravotnictví podle zvláštních právních předpisů38 vyjma ukládání pokut
za správní delikty na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem jinými návykovými látkami, zajišťuje a předává recepty a žádanky na omamné látky podle zvláštního
právního předpisu39.
Článek 14
Školství
Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle právních předpisů upravujících oblast školství vyjma projednávání přestupků na úseku školství a mládeže.
Článek 15
Kultura a památková péče
(1) Plní úkoly obce s rozšířenou působností v památkové péči.
(2) Projednávají přestupky a správní delikty podle autorského zákona.

Článek 16
Všeobecná vnitřní správa
(1) Plní úkoly magistrátu a obce v přenesené působnosti na úseku archivnictví.
(2) Soustřeďují požadavky obvodů na výkon veřejně prospěšných prací uložených soudy a předávají tyto požadavky okresnímu soudu.
(3) Vykonávají úkoly magistrátu a územně členěného statutárního města dle zákonů o volbách
do Parlamentu ČR a do zastupitelstev v obcích.

36

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

38

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a předpisy je provádějící.
39

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a vyhláška č. 54/ 2008
Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech
používání lékařských předpisů.
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(4) Plní úkoly magistrátu v matričních záležitostech.
(5) Zabezpečují skládání státoobčanského slibu.
(6) Zabezpečují úkoly magistrátu na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou.
(7) Vykonávají úkoly magistrátu v ochraně práva shromažďovacího.
(8) Vedou evidenci o válečných hrobech a počtech padlých a zemřelých válečných zajatců pohřbených na území města.
(9) Komplexně zabezpečují vydávání a evidenci občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.
(10) Plní úkoly magistrátu na úseku evidence obyvatel a ohlašovací povinnosti obce vůči ministerstvu.

(11) Rozhodují o těch přestupcích a o ostatních správních deliktech v působnosti magistrátu i
obce, jejichž skutková podstata souvisí s jejich působností podle tohoto Statutu a zvláštních zákonů, neníli v tomto Statutu uvedeno jinak.
Článek 17
Živnostenské podnikání
Plní úkoly obecního živnostenského úřadu podle zákonů o živnostenských úřadech, živnostenském podnikání, na ochranu spotřebitele a o zrušení státního tabákového monopolu.
Článek 18
Požární ochrana, bezpečnost, krizové řízení
(1) Plní úkoly obce v požární ochraně.
(2) Plní úkoly obce s rozšířenou působností při zajišťování odvodů občanů a zajišťování obrany
státu a jeho mobilizační přípravy.
(3) Zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací a mimořádných událostí, provádění
záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(4) Zabezpečují ochranu utajovaných informací.
Článek 19
Statistika
Plní úkoly obce při statistickém zjišťování z hlediska celoměstských údajů a dále úkoly obce
s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností ve vztahu k údajům za správní obvod
mimo území města.
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Příloha č. 7 Statutu města

ROZSAH PŮSOBNOSTI
SVĚŘENÉ MĚSTSKÝM OBVODŮM

P LZEŇ 1 AŽ 10 V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
Článek 1
Úvod
(1) Pokud není u jednotlivých dále uvedených činností výslovně stanoveno jinak, vykonávají je
orgány městských obvodů na celém území svého obvodu.
(2) Není-li Statutem nebo jeho přílohami stanoveno jinak, plní v přenesené působnosti orgány
městských obvodů úkoly obcí a pověřených obecních úřadů.
(3) Dojde-li pro změnu zvláštního zákona ke změně charakteru některé z dosud přenesených
působností obce na její působnost samostatnou, zůstává dělení kompetencí mezi orgány města a orgány
městských obvodů podle této přílohy zachováno až do případné změny Statutu nebo této přílohy obecně
závaznou vyhláškou města.
(4) Součástí výkonu přenesené působnosti obvodům příslušejícím podle tohoto Statutu je i výkon
jimi vydaných správních a daňových rozhodnutí, který může být zajištěn i prostřednictvím exekutora
podle zvláštního zákona40.
(5) Je-li tímto Statutem přenesena na orgány obvodů působnost obce s rozšířenou působností a
obce s pověřeným obecním úřadem, nedotýká se to výkonu správních činností na území jiných obcí ve
správním obvodu Plzně podle zvláštního právního předpisu, není-li veřejnoprávní smlouvou s těmito obcemi stanoveno jinak.
(6) Na požádání úřadu městského obvodu Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice,
Plzeň 8-Černice, Plzeň 9-Malesice a Plzeň 10-Lhota, nebo není-li schopen úřad některého z těchto obvodů vykonávat po dobu delší jednoho měsíce svou působnost podle této přílohy Statutu, přenese věcně
příslušný odbor magistrátu svým opatřením na dobu určitou takto:

40

a)

z Úřadu městského obvodu Plzeň 5-Křimice na Úřad městského obvodu Plzeň 3,

b)

z Úřadu městského obvodu Plzeň 6-Litice na Úřad městského obvodu Plzeň 3,

c)

z Úřadu městského obvodu Plzeň 7-Radčice na Úřad městského obvodu Plzeň 1,

d)

z Úřadu městského obvodu Plzeň 8-Černice na Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany,

e)

z Úřadu městského obvodu Plzeň 9-Malesice na Úřad městského obvodu Plzeň 3,

Exekuční řád č. 120/2001 Sb.
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z Úřadu městského obvodu Plzeň 10-Lhota na Úřad městského obvodu Plzeň 3.

Toto opatření musí být zveřejněno neprodleně po jeho vydání nejméně po dobu 30 dnů na úřední
desce magistrátu i dotčených městských obvodů. Ustanovením tohoto odstavce není dotčena možnost přenesení vyřizování konkrétní záležitosti rozhodnutím magistrátu na orgán jiného městského
obvodu podle zvláštního zákona.41
Článek 2
Územní plánování a stavební řád
(1) Vyjadřují se k územně plánovacím podkladům a zajišťují stanovisko zastupitelstva městského
obvodu k územně plánovací dokumentaci. Po dohodě s městem mohou některé územně plánovací podklady připravovat.
(2) Plní úkoly obecného stavebního úřadu s výjimkou činností, které si vyhradilo město v příloze
č. 6 Statutu, a těch činností, které si orgán celoměstský jako stavební úřad vyhradí dle zákona.
(3) Vydávají územní souhlas vyjma územního souhlasu v případě změny druhu pozemku
o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2. V případech, kdy je podána žádost o územní souhlas
a následně stavební úřad rozhodne o provedení územního řízení 41a, rozhodují o vydání územního rozhodnutí.
(4) Vydávají rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení.
(5) U staveb studní zřizovaných pro potřeby jednotlivých fyzických osob a domácností vydávají
povolení k nakládání s podzemními vodami a plní úkoly speciálního stavebního úřadu.
(6) Plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací pro stavby místních
komunikací IV. třídy a účelové komunikace.
(7) Vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv
a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze
stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a to i pro stavby povolené celoměstskými orgány.
(8) Rozhodují o povolení výjimek pro správní akty vydávané orgány městského obvodu.
(9) Uzavírají veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení.

Článek 3
Finance, správa daní a poplatků
(1) Spravují místní poplatky s výjimkou těch, jejichž správa je tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města vyhrazena orgánům celoměstským, a spravují správní poplatky, předepsané
zvláštním zákonem k výkonu jejich působnosti, a to včetně vymáhání, penalizace a ukládání sankcí.

41

Např. § 80 odst. 4 písm. c) nebo § 131 odst. 2, 4 a 5 správního řádu č. 500/2004 Sb.

41a

§ 96 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
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(2) Plní úkoly obce při povolování a kontrole loterií a podobných her a vydávání povolení k pořádání tombol s herní jistinou do 50 tisíc korun a věcné loterie s herní jistinou do 200 tisíc korun.
(3) Plní úkoly obce v oblasti dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů vyjma vydávání právních předpisů obce pro tuto oblast.
(4) Městský obvod Plzeň 3 plní na území celého města úkoly obce jako cenového orgánu vyjma
vydávání cenových právních předpisů, jsou-li mu svěřeny obecně závaznou vyhláškou města, a vykonává cenovou kontrolu pro území celého města.
Článek 4
Ochrana přírody a krajiny
Pro městské obvody Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 9-Malesice vykonává tyto úkoly
městský obvod Plzeň 3.
(1) Plní úkoly obecního úřaduobce, úkoly pověřeného obecního úřadu podle § 76 odst. 2 písm.
d), úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písm. h) a úkoly orgánu
ochrany přírody podle § 87 odst. 1 písm. e) a g), § 87 odst. 2 písm. e), § 87 odst. 3 písm. d) § 88 odst. 1
písm. c) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, vyjma § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a odst. 2 písm. k) tohoto
zákona, pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu42.
(2) Plní úkoly obecního úřadu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Článek 5
Zemědělství
Pro městský obvod Plzeň 9-Malesice vykonává tyto úkoly městský obvod Plzeň 3.

Commented [TD41]: Formální změna reagující na pojmosloví v zákoně, který svěřuje v rámci přenesené působnosti
komptenece obecnímu úřadu.

Commented [TD42]: Navrhuje se působnost úřadů městských obvodů v případě sankčních řízení s výjimkou řízení o pokutách za nedovolené kácení dřevin, za neprovedení náhradní
výsadby a za neohlášení vybraných typů kácení přenést na celoměstský orgán. Důvody této změny jsou odborné a právní nároky na vedení sankčních řízení podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, které se v posledních letech významně zvýšily, a nezřídka navíc tato řízení (např. v případě řízení týkajících se nedovolených zásahů do významných krajinných prvků či krajinného rázu) přesahují svými důsledky rámec jednoho městského
obvodu.

(1) Podílejí se na kontrole dodržování mimořádných veterinárních opatření a schvalují místa pro
svody zvířat a trhy k prodeji živočišných produktů a vydávají povolení k jejich konání za podmínek stanovených příslušnou veterinární správou.
(2) Plní úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
(3) Projednává správní delikty podle § 27 odst. 1 písm. q) a podle § 27a odst. 1 písm. n) zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a dále projednává přestupky podle tohoto zákona. Ukládají pokuty podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a ukládají zvláštní opatření podle tohoto zákona.
Článek 6
Myslivost
Vydávají a odebírají lovecké lístky podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

42

Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy.
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Commented [TD43]: Dle § 28 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb.
projednává správní delikty podle § 27 odst. 1 písm. q) a podle §
27a odst. 1 písm. n) v prvním stupni obec. Doposud tato kompetence nebyla ve Statutu výslovně zmíněna a příslušnost orgánů
obvodu byla dána obecným pravidlem dle čl. 1 odst. 2 přílohy č.
7. Nyní se navrhuje tuto kompetenci uvést ve Statutu výslovně,
jako je tomu v ostatních případech. Dále se navrhuje přesun
komptence při ukládání zvláštních opatření z orgánů městských
obvodů na orgány celoměstské. Navrhovaná změna reaguje na
novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochra nu zvířat proti týrání,
(jedná se o zákon č. 359/2012 Sb.), která s účinností od 1. 1.
2013 významně rozšířila pravomoci obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, pokud se jedná o ukládání sankcí a tzv.
zvláštních opatření podle tohoto zákona. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností má nově možnost uložit i opatření spočívající v zajištění předběžné náhradní péče a náhradní péče o
týrané zvíře. Vedení těchto správních řízení je náročné, pokud
se jedná o odbornou stránku věci.
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Článek 7
Vodní hospodářství a rybářství
(1) Plní úkoly obecního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a povolují pro potřeby
jednotlivých občanů (domácností) odběr povrchových vod.
(2) Vydávají a odebírají rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
Článek 8
Doprava a silniční hospodářství
Plní úkoly obce podle předpisů o pozemních komunikacích.

Článek 9
Nebytové prostory
zrušen

Článek 10
Sociální zabezpečení
(1) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vyjma úkolů podle § 92 písm. b) tohoto zákona.
(2) Plní úkoly pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.42a
(3) Plní funkci opatrovníka a poručníka osob nezletilých, zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo v této způsobilosti omezených, stanoví-li tak v občanském soudním řízení soud.
(4) Rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohlížejí na plnění povinností zvláštního příjemce.42b
(5) Zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí vyjma působností, které jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům celoměstským; péči o nezletilé ve věku od 15 do 18 let, vyžadující zvýšenou pozornost, zabezpečuje pro území městských obvodů Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice a Plzeň 7-Radčice, Plzeň 9-Malesice a Plzeň 10-Lhota Úřad městského obvodu Plzeň 3 a pro území městského obvodu Plzeň 8-Černice Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany.
(6) Vykonávají funkci opatrovníka a poručníka osob nezletilých a činí neodkladné úkony
v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený

42a

§ 63 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

42b

§ 10 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
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poručník neujme své funkce, nelze-li ustanovit nezletilému jiného vhodného opatrovníka podle zvláštního
zákona.43

Článek 11
Zdravotnictví
Ukládají pokuty za správní delikty na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami podle zvláštního zákona.46a
Článek 12
Školství
Projednávají přestupky na úseku školství a mládeže.
Článek 13
Kultura a památková péče
(1) Na úseku památkové péče plní všechny úkoly obce podle zvláštních právních předpisů a
sledují řádné nakládání s kulturními památkami nacházejícími se na jejich území podle seznamu kulturních památek, který každoročně obdrží od orgánů celoměstských. Zjistí-li závady, podávají podnět
k zjednání nápravy zpravidla svému stavebnímu úřadu.
(2) Plní úkoly obce v přenesené působnosti v oblasti výroby, šíření a archivování audiovizuálních
děl.

(3) Projednávají přestupky na úseku kultury.
Článek 14
Všeobecná vnitřní správa
(1) Rozhodují o přestupcích a o ostatních správních deliktech v působnosti obce a o těch přestupcích a ostatních správních deliktech v působnosti magistrátu, jejichž skutková podstata souvisí s jejich působností podle tohoto Statutu a zvláštních zákonů. Úřady městských obvodů rozhodují dále o přestupcích proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více úsecích státní správy, přestupcích na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, přestupcích na úseku energetiky, teplárenství
a plynárenství, přestupcích na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupcích proti veřejnému pořádku,
přestupcích proti občanskému soužití a přestupcích proti majetku, přestupcích porušením právního předpisu města a přestupcích na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního zákona46b.

43

§ 32 správního řádu č. 500/2004 Sb.

46a

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
46b

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních.
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(2) Rozhoduje o poskytnutí předběžné ochrany pokojnému stavu v občanskoprávních věcech47.
(3) Plní úkoly obce na úseku volebním a při provádění místního referenda.
(4) Plní úkoly obce při ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a při ověřování pravosti podpisu.

(5) Plní úkoly obcí v ochraně práva shromažďovacího.
(6) Plní úkoly pověřeného obecního úřadu a obce na úseku evidence obyvatel vyjma zpracovávání souhrnných údajů pro ministerstvo vnitra a ohlašování úředních změn názvů městských obvodů,
ulic a čísel popisných.
(7) Plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu na úseku veřejných sbírek.
(8) Městský obvod Plzeň 3 vykonává pro území celého města tyto přenesené působnosti:
a) plní úkoly obce s matričním obvodem ve všech matričních záležitostech,
b) plní úkoly magistrátu na úseku státního občanství vyjma přijímání státoobčanského slibu.
Článek 15
zrušen
Článek 16
Požární ochrana, bezpečnost a krizové řízení
(1) Spolupracují s celoměstskými orgány při plnění úkolů v požární ochraně.
(2) Spolupracují s orgány města a dalšími správními orgány při plnění úkolů na úseku odvodů
občanů a zajišťování obrany státu.
(3) Spolupracují s orgány města při zajišťování připravenosti městského obvodu na krizové situace a mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva.
(4) Spolupracují s orgány města při ochraně utajovaných informací.
Článek 17
Statistika
Plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu na úseku státního statistického výkaznictví u údajů
za městských obvod.

47

§ 5 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
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