Zaslané připomínky ke změně Statutu města za rok 2018 ze strany MO a jejich vypořádání

Městský obvod Plzeň 4
Městský obvod Plzeň 4 zaslal odkaz na své podněty z předchozích let, které nebyly ze strany města
zapracovány. Ačkoli jsou podněty stejné jako v předchozích letech, projednal Právní a legislativní
odbor MMP znovu jednotlivé podněty s příslušnými složkami města. Výsledek projednání je takový,
že nedošlo ani tentokrát k zapracování zaslaných podnětů, neboť okolnosti a důvody pro jejich
nezapracování do Statutu města se nezměnily. Níže je uvedeno odůvodnění k jednotlivým podnětům.
a) Čl. 31 odst. 3 - požadavek na prodloužení lhůty pro vyjádření orgánů obvodů z 30 dnů na 60 dnů
Podnět nezapracován.
Odůvodnění:
Prodloužení lhůty pro vyjádření městských obvodů automaticky prodlužuje celý proces obsazování
uvolněných nebytových prostor, což je v rozporu s finančními zájmy města i se zájmy jednotlivých
žadatelů. BYT MMP je připraven ve výjimečných odůvodnitelných případech na žádost obvodu lhůtu
30 dnů prodloužit, maximálně však na 60 dnů, samozřejmě za předpokladu, že nepůjde o naléhavý
případ přenechání nebytového prostoru či budovy s nebytovými prostory do užívání třetí osoby, kdy
takové prodloužení nebude možné nebo bude v neprospěch města.
b) Čl. 23 – požadavek na stanovení pořádkových lhůt v procesu odstraňování autovraků
Podnět nezapracován.
Odůvodnění:
Statut města řeší dělbu kompetencí mezi orgány celoměstské a orgány městského obvodu. Úkolem
Statutu města není detailněji upravovat výkon určité agendy. To je úkolem vnitřních předpisů.
c) Příloha č. 4 – požadavek na prodloužení lhůty pro vyjádření městských obvodů k návrhům
právních předpisů města z 30 na 60 dnů a z 60 na 90 dnů
Podnět nezapracován.
Odůvodnění:
Proces přípravy, projednávání a vydání právních předpisů je složitý a časově náročný, proto je nutné
v případě stanovení lhůt pro připomínkování přistupovat obezřetně. Lhůty pro připomínkování ze
strany městských obvodů jsou stanoveny na 30 dnů v případech, kdy se k návrhu právního předpisu
vyjadřuje rada městského obvodu nebo starosta městského obvodu (je na městském obvodu, jak si
uvedené nastaví), a na 60 dnů v případech, kdy se k návrhu právního předpisu vyjadřuje zastupitelstvo
městského obvodu. Pohledem na statistiky přijatých usnesení zastupitelstev městských obvodů za
posledních 8 let lze dovodit, že počet přijatých usnesení a tedy nápad činnosti zastupitelstev
městských obvodů je v podstatě konstantní (k určitému nárůstu došlo v případě MO Plzeň 1, naopak
k drobnému poklesu došlo v případě MO Plzeň 3). Nenastala tedy žádná změna, která by si vyžádala
zásah do stanovené délky lhůt pro připomínkování. Navíc z praxe lze dovodit, že v případech, kdy je
možné vyčkat rozhodnutí příslušného orgánu městského obvodu, zpracovatel právního předpisu na
rozhodnutí příslušného orgánu vyčká. Obligatorní prodloužení lhůty by znamenalo nutné prodloužení
celého, již tak časově náročného, procesu přijímání právních předpisů města.
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