Vyhláška č. ../2015, o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města,
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VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA

P LZNĚ

č. ../2015
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. … ze dne 18. 6. 2015
schválilo podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a § 130
a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

O ZMĚNÁCH A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA P LZNĚ Č . 8/2001, S TATUT MĚSTA

Článek 1
Změny a doplnění Statutu města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášky
č. 12/2002, vyhlášky č. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky č. 17/2005, vyhlášky
č. 14/2006, vyhlášky č. 20/2006, vyhlášky č. 1/2009, vyhlášky č. 3/2010, vyhlášky č.
14/2011, vyhlášky č. 9/2012, vyhlášky č. 3/2013, vyhlášky č. 11/2013 a vyhlášky č. 7/2014 se
mění a doplňuje takto:
1.

V čl. 28a odst. 5 písmeno c) zní:
„c) příjmy z pronájmu městského majetku, o jehož pronájmu mají dle Statutu
pravomoc rozhodovat orgány obvodu, pokud zastupitelstvo města nerozhodlo, že
se jedná o příjem rozpočtu celoměstských orgánů,“.

2.

V čl. 28a odst. 5 písmeno d) zní:
„d) příjmy z pronájmu pozemků ke zřízení trvalé stavby a příjmy z pronájmu
pozemků ke zřízení dočasné stavby, u které stavební úřad předem omezil její
trvání na dobu delší než 5 let,“.

3. V čl. 30 odst. 10 se slova „nebo k jinému účelu, omezujícímu možnosti budoucího
využití pozemku městem“ nahrazují slovy „nebo o užívání pozemku ke zřízení dočasné
stavby, u které stavební úřad předem omezil její trvání na dobu delší než 5 let“.
4.

V příloze č. 3, čl. 1 se bod 6. zrušuje.
Dosavadní body 7. až 22. se označují jako body 6. až 21.

5. V příloze č. 3, čl. 3 bodu 11. se slova „a z pozemků p. č. 2201/3, p. č. 2201/20 a p. č.
2201/21, vše k. ú. Skvrňany“ nahrazují slovy „, z pozemků p. č. 2201/20 a p. č. 2201/21 a
části pozemku p. č. 2201/3 označené jako díl „A“, vše k. ú. Skvrňany“.
Za text bodu 11. se vkládá následující obrázek:
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6.

V příloze č. 3, čl. 3 se bod 12. zrušuje.
Dosavadní body 13. až 37. se označují jako body 12. až 36.

7.

V příloze č. 3, čl. 3 se nakonec článku vkládá nový bod 37., který zní:

„37. Část pozemku p. č. 6677/3 označená jako díl „A“, k. ú. Plzeň, jehož součástí je
zděný objekt.“.
Za text bodu 37. se vkládá následující obrázek:
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8.

V příloze č. 3, čl. 4 se bod 15. zrušuje.

9. V příloze č. 3, čl. 5 bodu 3. se slova „a z pozemku p. č. 590/1, vše k. ú. Křimice“
nahrazují slovy „a z pozemků p. č. 590/1 a 590/8, vše k. ú. Křimice“.
10.

V příloze č. 3, čl. 9 bod 1 zní:
„1. Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, Chotíkovská 14 sestávající
z pozemku p. č. 243/1, jehož součástí je stavba Malesice č. p. 72, z pozemku p. č.
243/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, z pozemku p. č. 243/3, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a z pozemku p. č. 244, vše k. ú.
Malesice.“.

Článek 2
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního města
Plzně, zahájené a neukončené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle
Statutu města ve znění této vyhlášky. Orgány řízení dosud provádějící předají všechny
neuzavřené věci orgánům nově příslušným do 30 dnů po účinnosti této vyhlášky a ve stejné
lhůtě budou o tomto postoupení písemně informovat všechny osoby, v jejichž záležitosti se
příslušné řízení vede.
(2) Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před
účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak.
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2015 s výjimkou bodu 7. v článku 1,
který nabývá účinnosti dne 10. července 2015.

………………………..
Martin Zrzavecký

………………………….
Mgr. Martin Baxa

primátor města

náměstek primátora
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D ŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. O BECNÁ

ČÁST

Předkládaná novela Statutu města (dále jen „Statut“) obsahuje zpřesnění pravidel pro
stanovení příjmů z pronájmu městského majetku, zpřesnění pravidel dělby kompetencí při
pronájmu městských pozemků a úpravu přílohy č. 3, která vymezuje majetek svěřený
městským obvodům do jejich trvalé správy.

II. Z VLÁŠTNÍ

ČÁST

K článku 1
K bodu 1.:
Zpřesnění textu. Nově je postaveno na jisto, že příjmem městského obvodu je příjem
z pronájmu městského majetku, o jehož pronájmu mají dle Statut pravomoc rozhodovat
orgány obvodu. Příjem z pronájmu tak bude příjmem městského obvodu např. i v případě, kdy
sice podle Statutu má pravomoc rozhodovat o pronájmu orgán městského obvodu, ale přesto
rozhodne o pronájmu orgán celoměstský (srov. Čl. 17 odst. 5 Statutu).
K bodu 2.:
Poněkud vágní text nahrazen zcela konkrétním textem. Použita stejná formulace jako je v čl.
30 odst. 10 Statutu.
K bodu 3.:
Poněkud vágní text nahrazen zcela konkrétním textem. Použita stejná formulace jako v čl.
28a odst. 5 písm. d) Statutu.
K bodu 4 až 10.:
Změny v seznamu nemovitého majetku svěřeného městským obvodům do trvalé správy
vyvolané zejména vyhláškou města o systému nakládání s odpadem, která nabude účinnosti
1. září 2015. K témuž dni totiž dojde k přesunu kompetencí ve vztahu ke sběrným dvorům
z orgánů městských obvodů na orgány celoměstské (viz čl. 26 Statutu).

K článku 2
Standardní intertemporální ustanovení, řešící přechod na novou dělbu působností obvyklou
metodou, u přenesené působnosti však s výhradou možného odlišného ustanovení ve
zvláštních zákonech.

~4~

