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, 3/2013,
11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018

ÚPLN É ZN ĚN Í
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, 3/2013, 11/2013, 7/2014,
4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018.

Část 1
Ob ecná ustanovení
Čl ánek 1

(1) Plzeň (dříve Nová Plzeň) je společenstvím občanů a územním celkem členěným na
m ěstské obv ody; zřizuje vlastní orgány a má v lastní majetek. Plzeň sprav uje sv é záležitosti
sam a (samostatná působnost) a v případech stanov ených zv láštními zákony vykonává sv ý mi
or gány též jménem státu v eřejnou správu př enesenou st átem na v šechny obce, na obce
s pov ěřeným obecním úřadem nebo na obce s rozšířenou působností (přenesená působnost);
př ípadně za podmínek zv láštního zákona též přenesenou působnost krajských úřadů.
(2) T ato obecně závazná vyhláška (dále jen Statut) upravuje základní ot ázky spr áv y
Plzně jako statutárního města, jehož území je členěno na městské obv ody s v lastními or gány
sam osprávy, zejména postavení městských obv odů, v ztahy mezi orgány a j ejich působnost ,
péči o majetek, příjmy a výdaje města a jednání navenek. Dále Statut upravuje dělbu př enesené působnosti mezi orgány městských obv odů a orgány celoměstský mi a dalš í podst atné
ot ázky v nitřních poměrů města Plzně (dále též jen jako „Plzeň“ nebo „město“).
(3) Ustanov ení Statutu mají přednost před právními normami ob sažený mi v j iný ch
pr ávních předpisech města. Při použív ání ostatních obecně závazný ch v y hláš ek a naří zení
m ěsta jsou příslušné orgány pov inny vykládat je tak, aby nedošlo k porušení nebo obcházení
t ohoto Statutu.
Čl ánek 2
Občané

(1) Občany Plzně jsou fy zické osoby , které jsou státními občany České republiky a jsou
h lášeny k trvalému pobytu na území města Plzně.
(2) Post avení občanů města, jejich práva v ůči m ěstu a j eho or gánům a podm ínky
u platnění těchto práv stanov í zv láštní právní předpisy .
Čl ánek 3
Obv ody

(1) Plzeň se člení na deset městských obv odů s v lastními orgány samosprávy takto:
1.

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

2.

Plzeň 2-Slov any (katastrální území Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov a Plzeň část),

3.

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

4.

Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Lo bzy, Plzeň 4, Újezd),
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5.

Plzeň 5-Křimice (katastrální území Křim ice),

6.

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

7.

Plzeň 7-Radčice (katastrální území Radčice u Plzně),

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) H ranice městských obv odů jsou vyznačeny v mapě 1 : 20 000, v e dené Magist rát em města Plzně (dále jen magistrát); kopie mapy jsou k nahlédnutí t éž na úřadech m ěst ský ch obv odů a u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracov iště Plzeň–m ěsto.
Or ientační mapa správních hranic městských obv odů je přílohou č. 8 tohoto Statutu.
(3) Městský obvod (dále též jen jako „obv od“) je organizační jednotkou města a správn ím obv odem pro výkon přenesené působnosti.

Část 2
Orgány města, orgány městských ob vodů a orgány
zastupitelstev a rad
Čl ánek 4
Za stupitelstva

(1) Nejvyšším orgánem města je Zastupitelstvo města Plzně (dále jen zas tupitels tvo
m ěsta). Městské obv ody jsou spravov ány v rozsahu tohoto Statutu zastupitelstvy m ěsts ký ch
obv odů. Členov é zastupitelstva města a členov é zastupitelstev městských obv odů jsou v oleni
podle zv láštního zákona.
(2) Zastupitelstvo města zejména:

1

a)

v olí primátora a jeho náměstky a stanov í dělbu působnosti mezi nimi, volí další členy
r ady města, stanov í počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizuje výbory
jako sv é kontrolní a iniciativ ní orgány a v olí jejich členy, zřizuje městskou policii, zř izu je či zakládá příspěvkov é organizace města a další právnické osoby a rozhoduje o
ú časti Plzně v již existujících právnických osobách včetně účasti v e sv azcích obcí, a t o
v četně určov ání zástupců Plzně v orgánech jiných právnických osob, v nichž má město
sv ou účast, schvaluje zakladatelské listiny a smlouvy, zřizov ací listiny či stanovy právn ických osob, které Plzeň hodlá založit;

b)

schvaluje rozpočet města, jeho záv ěrečný účet a účetní záv ěrku, schvaluje rozpočtov é
zm ěny a kontroluje hospodaření ostatních orgánů města, zřizuje peněžní fondy města
a vydáv á zásady pro jejich tvorbu a čerpání, rozhoduje o vydání městských dluhopisů
a o jiných cenných papírech města, stanov í výši odměn neuvolněných členů zastupit elstva a výši náhrady ušlého výdělku členů zastupitelstva, kteří nejsou v pracov ním či
obdobném poměru;

c)

r ozhoduje o majetkových záležitostech Plzně, vyhrazených m u zákon em , St atutem
n ebo v lastním usnesením 1, a o právních úkonech při nakládání s m ajetkem m ě sta
v četně jeho zatěžov ání v rozsahu stanov eném zákonem a tímto Statutem;

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

r ozhoduje o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje zadání, případně
poky ny pro zpracov ání návrhu územního plánu, vydává územní plán a regulační plán,
pr ojednává zprávu o uplatňov ání územního plánu, navrhuje změny katastrálních hran ic ve městě a schvaluje dohody o zm ěně hranic Plzně a o jejím sloučení s jinou obcí či
o př ipojení jiné obce k městu, rozhoduje o zřízení a názv ech částí města, názv ech ulic
a jiných veřejných prostranství přesahujících území jednoho městského obv odu;

e)

v y dává obecně závazné vyhlášky města a rozhoduje o v yhlášení místního referenda;

f)

u děluje a odnímá čestné občanství a uděluje ceny města;

g)

plní další úkoly stanov ené zákonem nebo Statutem či jinou vyhláškou města.

(3) Zastupitelstvo obv odu zejména:
a)

v olí starostu a místostarosty a stanov í dělbu působnosti mezi nimi, v olí další členy rady obv odu, stanov í počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obv odu, zřizuje
v ý bory jako sv é kontrolní a iniciativ ní orgány a zřizuje organizační složky obv odu za
ú čelem plnění úkolů v samostatné působnosti obv odu2;

b)

schvaluje rozpočet obv odu, jeho závěrečný účet a účetní závěrku, schvaluje rozpočtov é
zm ěny rozpočtu obv odu a kontroluje hospodaření ostatních orgánů obv odu, zř izuje
peněžní fondy obv odu a vydává zásady pro jejich tvorbu a čerpání, stanov í výši odměn
n euvolněných členů zastupitelstva obv odu a výši náhrady ušlého výdělku členů zastupit elstva, kteří nejsou v pracov ním či obdobném poměru;

c)

r ozhoduje o majetkových záležitostech města a o právních úkon ech př i nakládání s
m ajetkem města v četně jeho zatěžov ání v rozsahu stanov eném tímto Statutem;

d)

v y jadřuje se v e lhůtě 60 dnů k návrhům územního a regulačního plánu, Statutu m ěst a, právních předpisů města o koeficientu daně z nem ov it ostí a o zav edení a v ý ši
m ístních poplatků a daní a jejich změn;

e)

n avrhuje zastupitelstvu města vydání regulačního plánu, rozhoduje o n ázv ech ulic a
jiných v eřejných prostranství nepřesahujících území obv odu;

f)

r ozhoduje v dalších záležitostech samostatné působnosti města sv ěřený ch m u t ím to
St atutem nebo jinou obecně záv aznou vyhláškou města;

g)

v y jadřuje se k návrhu opatření obecné pov ahy o územním plánu města.

(4) Zastupitelstvo si může vyhradit k vlastnímu rozhodnutí kteroukoli záležitost sam ostatné působnosti města vyjma záležitostí, sv ěřených zákonem do vyhrazené pů sobnosti
r ady nebo sv ěřených zákonem starostov i a kromě záležitostí pracov něprávních sv ěřených zákonem tajemníkov i. Zastupitelstvu nepřísluší zasahov at do výkonu př enes ené působnosti ,
n estanov í-li zákon jinak; právo vyhradit si vydání stanov iska dotčeného orgánu podle zv lášt n ího zákona3 v e správních řízeních dopadajících do práva obcí na samospráv u tím není dot čeno. Pravomoc, sv ěřenou zastupitelstvu zákonem do vyhrazené působnosti zastupitelstv a,
n emůže zastupitelstvo přenést na jiný orgán.

(5) Zastupitelstvo přijímá sv á rozhodnutí usnesením, nestanov í-li zv láštní zákon ji n ak; postup sv ého jednání a přijímání usnesení stanov í zastupitelstvo v mezích zákon a a t oh oto Statutu svým jednacím řádem.

2

§ 23 a 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3

§ 136 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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Čl ánek 5
Ra dy

(1) Rada města je výkonným orgánem Plzně pro její samostatnou působnost (s amos právu) a rozhoduje též ve všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo Statutem v y hrazeny zastupitelstvu města nebo jinému orgánu města, nejsou-li Statutem nebo jiným právním
př edpisem města sv ěřeny městským obv odům.
(2) Rada městského obv odu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samost atné
pů sobnosti města, sv ěřené obv odům Statutem nebo jiným právním předpisem m ěst a, a v y konává též působnosti v e v ztahu k úřadům městský ch obv odů, stanov ené zákonem pr o r adu
obce v e v ztahu k obecnímu úřadu.
(3) Rada rozhoduje v e v šech záležitostech v samostatné působnosti, n ejsou -li zákon em či právním předpisem města vyhrazeny jinému orgánu města, anebo nevyhradilo-li si je
k r ozhodnutí zastupitelstvo. Tuto sv ou pravomoc může rada přenést na jiný orgán, nejde-li o
pů sobnost jí přikázanou 4 zákonem. Radě nepřísluší zasahov at do výkonu př enesené pů sobn osti města, nestanov í-li zákon jinak.
(4) Rada přijímá sv á rozhodnutí usnesením, nestanov í-li zv láštní zákon jinak; postup
sv ého jednání a přijímání usnesení stanov í rada v mezích zákona5 a tohoto Statutu sv ým jedn acím řádem. K odbornému posouzení řešených otázek si rada může zřizov at komise jako sv é
por adní a iniciativ ní orgány.
Čl ánek 6
Primátor

(1) Pr imátor zastupuje Plzeň navenek ve všech případech, které nejsou Statutem nebo
jiným právním předpisem města sv ěřeny starostům městských obv odů. Primátor řídí zasedán í zastupitelstva a rady města a sv olává jejich jednání, podepisuje práv ní př edpi sy m ěsta a
u snesení rady a zastupitelstva města, stojí v čele magistrátu a plní úkoly starosty obce podle
zv láštních zákonů a případně též i úkoly krajského hejtmana, stanov í-li tak zv láštní zákon.
(2) Pr imátor zejména:
a)

jm enuje a odv olává tajemníka magistrátu se souhlasem ředit ele krajského úřadu a
st anov í mu plat podle zv láštních předpisů;

b)

v případech stanov ených zv láštními zákony zřizuje zv láštní orgány města (např. b ezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komis i, komis i pro s ociálně-právní
ochranu dětí, radu obcí pro udržitelný rozvoj území a podobně), jmenuje a odv oláv á
jejich členy a rozhoduje o podjatosti jejich členů ve správním řízení;

c)

m ůže ustavov at účelov é pracov ní skupiny a trvalé aktivy ke slaďov ání činností, příslušejících do působnosti v ícera orgánů či organizačních složek města;

d)

odpov ídá za v časné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářn í rok a projednává s auditorem jeho záv ěrečnou zprávu;

e)

ř ídí městskou policii, pokud zastupitelstvo města nepov ěří řízením městské policie j in ého člena zastupitelstva města, a může požadov at po Policii ČR s polupráci př i zabezpečov ání místních záležitostí v eřejného pořádku;

f)

odpov ídá za informov ání občanů o činnosti Plzně a jejích orgánů;

4

§ 102 odst. 2 obecního zřízení.

5

Obecní zřízení č. 128/2000 Sb. a správní řád č. 500/2004 Sb., § 134
≈

4

≈

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, 3/2013,
11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018

g)

m ůže pozastavit výkon usnesení rady města a předložit je k rozhodnutí zastupitelstv u
m ěsta, má-li za to, že je nesprávné;

h)

v době od v oleb do zastupitelstva města do zv olení nov ého primátora nebo námě stka
pr imátora vykonává pravomoci primátora podle § 103 obecního zřízení;

i)

slaďuje činnost svých náměstků a tajemníka magistrátu a rozhoduje spory o pů sobn ost mezi svými náměstky a spory v záležitostech přesahujících kompetence jednot li v ý ch náměstků, nedojde-li mezi nimi k dohodě (dále jen kompetenční spory);

j)

or ganizuje porady se starosty městských obv odů;

k)

m ůže uložit starostov i městského obv odu sv olání zastupitelstva nebo rady městského
obv odu a při nečinnosti starosty je může sám sv olat;

l)

m á právo účastnit se s hlasem poradním jednání v šech ostatních orgánů města, j ichž
n ení zv oleným členem, v četně všech orgánů městských obv odů;

m) m á právo a při nebezpečí z prodlení též pov innost sv olat zasedání kteréhokoli s bor ov ého orgánu Plzně;

n)

n estanov í-li zastupitelstvo města jinak, zastupuje Plzeň na v alný ch hrom adách ob chodních společností, v nichž má město majetkov ou účast;

o)

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

p) plní úkoly při zabezpečov ání v oleb podle zv láštních zákonů;
q)

slaďuje postup orgánů státní správy s územní působností na území města Plzně s or gány města při plnění úkolů, které vyplývají z usnesení v lády .

(3) Pr imátor má právo užív at primátorský řetěz a historickou pečeť města jako primát orské insignie, toto právo je nepřenosné na jiné osoby.
(4) K platnosti právních úkonů Plzně primátorem nav enek učiněný ch je nezby tné
př edchozí schválení zastupitelstvem nebo radou města v e v šech v ěcech zákonem nebo St atut em či jiným právním předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.
Čl ánek 7
Náměstci primátora

(1) Zastupitelstvo v olí zpravidla čtyři náměstky primátora, kteří jsou pr o v ý kon t éto
funkce dlouhodobě uvolněni a slaďují činnost ostatních orgánů a organizačních složek města,
př íspěv kových organizací a právnických osob městem založených či zřízených nebo majetkov ě městem ov ládaných.
(2) Podrobnou dělbu působnosti náměstků stanoví zastupitelstv o sv ý m u snesením; primátor slaďuje činnost svých náměstků v těchto oblastech, rozh odu je m ezi
nimi spory o příslušnost a má právo vyhradit si k v lastním u r ozh odnutí kterou koli
otázku z jejich pů sobnosti.
(3) Př i nepřítomnosti primátora v Plzni a v době jeho dov olené nebo nemoci (dále je n
nepřítomnost primátora) jej zastupují jeho náměstci v pořadí stanov eném zastupitel stv em
n a návrh primátora.
(4) Nám ěstkov é primátora v mezích sv é působnosti rozhodují v dohodě s tajemníkem
kom petenční spory mezi jednotlivými odbory magistrátu a jednají jménem m ěsta nav enek,
n ejde-li o uzavírání smluv a dohod, jimiž na sebe město bere pov innost i či v zdáv á se sv ý ch
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pr áv podle předpisů soukromoprávních6, nestanov í-li zastupitelstvo či r ada v j ednot liv ý ch
př ípadech jinak.

(5) Nám ěstkov é primátora mají právo účastnit se s hlasem poradním jednání zastupit elstev a rad městských obv odů; mají též právo účastnit se s hlasem poradním jednání v šech
v ý borů zastupitelstva města a komisí rady města, nejsou-li jejich členy. Náměstkov é primátor a mají právo užívat záv ěsný odznak starosty se státním znakem.
(6) Dosav adní náměstkov é primátora vykonávají sv é pravomoci též v období ode dn e
v oleb do zastupitelstva města do zv olení nov ého primátora nebo náměstka primátora.
Čl ánek 8
St a rosta a místostarosta obvodu

(1) St arosta obv odu řídí zasedání zastupitelstva a rady obv odu a sv olává jejich j ednán í, podepisuje jejich usnesení a plní úkoly starosty obce v e v ěcech sv ěřených St atutem nebo
jiným právním předpisem města nebo zákonem do působnosti obv odu. Starosta st ojí v čele
úřadu městského obv odu.
(2) St arosta obv odu zastupuje město navenek v e v ěcech sv ěřených obv odu St atutem
n ebo jiným právním předpisem města nebo zákonem, nevyhradí-li si toto zastupov ání m ěst a
pr imátor. K platnosti jednání starosty jménem města navenek je nezbytné předchozí schválen í zastupitelstvem nebo radou obv odu v e v šech v ěcech zákon em neb o St atutem č i j iný m
pr ávním předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.
(3) St arosta obv odu zejména:

6

a)

jm enuje a odv olává tajemníka úřadu městského obv odu s předchozím souhlasem t ajem níka magistrátu a stanov í mu plat podle zv láštních předpisů;

b)

v případech stanov ených zv láštními zákony zřizuje zv láštní orgány obv odu, jmenuje a
odv olává jejich členy a rozhoduje o jejich podjatosti v e správním řízení;

c)

m ůže ustavov at účelov é pracov ní skupiny a trvalé aktivy ke slaďov ání činností, příslušejících do samostatné nebo přenesené působnosti v ícera orgánů či organizačních složek města, jde-li o působnosti sv ěřené obv odu;

d)

s př edchozím souhlasem primátora může po projednání s ředitelem krajského úřadu
sv ěřit komisi rady obv odu výkon přenesené působnosti v e v ěcech sv ěřený ch obv odu
St atutem nebo jiným právním předpisem města nebo př í slušejících obv odu podle
zv láštního zákona, v takov ém případě též rozhoduj e o podjatost i členů k om ise v e
správním řízení komisí prov áděném;

e)

k zabezpečení místních záležitostí v eřejného pořádku ukládá úkoly obv odní služebně
m ěstské policie a může po Policii ČR požadov at spolupráci při zabezpečov ání m íst n ích záležitostí v eřejného pořádku;

f)

jm enuje v elitele jednotky sboru dobrov olných hasičů obce v příslušném obv odu;

g)

odpov ídá za informov ání v eřejnosti o činnosti orgánů města s obv odní působností;

h)

m ůže pozastavit výkon usnesení rady obv odu a předložit je k rozhodnutí zastupit elstv u obv odu, má-li za to, že je nesprávné;

i)

v době od v oleb do zastupitelstva obv odu do zv olení nov ého starosty nebo m ístost ar osty vykonává pravomoci starosty podle § 1 03 obecního zřízení;

Zejména občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce a předpisy s nimi související nebo je doplňující.
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j)

odpov ídá podle zv láštního zákona7 za zajištění a organizov ání řídící kontroly na městském obv odu a v eřejnosprávní kontroly vůči příspěvkovým organi zacím , k e který m
v y konávají orgány městského obvodu úkoly zřizov atele, a v ůči příjemcům v eřejné fi n anční podpory z rozpočtu městského obv odu.

(4) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nemoci nebo dov ol en é. Zastupitelstvo obv odu může v případě potřeby zv olit i více m íst ostarostů. Js ou -l i m í st ostarostov é pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, stanov í zastupitelstvo obv odu jejich pů sobnost bez újmy práva starosty vyhradit si rozhodnutí i v e v ěcech stanov ených do působnost i místostarosty. Dosavadní místostarosta vykonává sv é pravomoci též v období ode dne v oleb
do zastupitelstva obv odu do zv olení nov ého starosty nebo místostarosty.
(5) St arosta i místostarosta mají právo účastnit se s hlasem poradním j ednání v šech
or gánů obv odu, nejsou-li jejich zv olenými členy. Starosta a při jeho zastupov ání i m ístost ar osta má právo účastnit se s hlasem poradním jednání zastupitelstva i rady města a jedn ání
zastupitelstev a rad jiných městských obv odů. Starosta i místostarosta mají právo užív at záv ěsný odznak starosty se státním znakem.
Čl ánek 9
V ý bory

(1) Zastupitelstvo města i zastupitelstva obv odů zřizují v ždy výbor kontrolní a v ý bor
finanční; jiné výbory zřizují dle sv é potřeby. Zřizov ání osadních výborů je vyhrazeno zastupit elstvům obv odů.
(2) Pů sobnost finančního, kontrolního a osadního výboru je stanov ena zákonem a zastupitelstvo ji může jednacím řádem výboru dále rozšířit. Působnost jiný ch v ý borů určí zastupitelstvo jednacím řádem výboru. Výborům nepřísluší výkon přenesené působnost i a nem ohou do něj zasahov at.
(3) Členy výboru v olí zastupitelstvo přednostně z řad občanů, jejich počet je v ždy lichý
a předsedou výboru musí bý t člen zastupitelstva, které v ýbor zřídilo, vyjma osadního výboru.
Zákon stanov í případy neslučitelnosti členství v e výboru s výkonem jiných funkcí v obci.
Čl ánek 10
Kom ise

(1) Zř izov ání komisí je v e vyhrazené pravomoci rady , která stanov í působnost komise,
její jednací řád i počet členů, které též jmenuje předev ším z řad občanů.
(2) Kom isi rady města nepřísluší výkon přenesené působnosti. K om isi rady obv odu
m ůže sv ěřit v ý kon př enesené půs obnost i ob ce dle toh ot o St atutu st arost a obv odu
s př edchozím souhlasem primátora po projednání s ředitelem krajského úřadu a za podm ínky , že předseda komise má vykonánu zkoušku zv láštní odborné způsobilosti, popřípadě dosažené v zdělání nahrazující tuto zkoušku, pro úsek státní správy, jehož výkonem má bý t komise
pov ěřena, a není-li možno zajistit rozhodov ání o právech, pov innost ech a pr áv em chráněný ch zájmech právnických a fy zických osob jiným způsobem. Ve v ěcech v ý konu př enesené
pů sobnosti na sv ěřeném úseku je komise rady obv odu podřízena magistrátu a sv ou pravomoc
v y konává postupem podle předpisů o správním řízení.

7

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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Čl ánek 11
Zvláštní orgány

(1) Zv láštní orgány zřizuje primátor nebo starosta obv odu pro vý kon př enesené působnosti v případech stanov ených zv láštními zákony, které též upravují j ejich s ložení i pů sobnost a další otázky jejich činnosti. Zv láštním orgánům nepřísluší vý kon sam ost atné působnosti.
(2) Členy a předsedy zv láštních orgánů jmenuje a odv olává pr im átor neb o st arosta
obv odu, člen nemusí bý t občanem města. Předseda zv láštního or gánu m usí m ít v y kon ánu
zkoušku zv láštní odborné způsobilosti podle zv láštního předpisu, nemá-li odborné v zdělání
t uto zkoušku nahrazující podle zv láštního právního předpisu.
Čl ánek 12
T ajemník

(1) T ajemník magistrátu organizuje činnost magistrátu a je za ni odpov ědný prim átor ov i v samostatné i v přenesené působnosti. Tajemníka magistrátu jmenuje a odv olává primát or s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu a st anov í m u plat podle zv láštních
př edpisů.
(2) T ajemník úřadu městského obv odu organizuje činnost úřadu městského obv odu a
je za jeho činnost v samostatné i přenesené působnosti odpov ědný st arostov i obv odu a tajem níkov i magistrátu. Tajemníka úřadu městského obv odu jmenuje a odv olává st arosta ob v odu s předchozím souhlasem tajemníka magistrátu a stanov í mu plat podle zv láštních předpisů.
(3) V e v ztahu k zaměstnancům města, zařazeným pro výkon práce do magistrátu nebo
úřadu městského obv odu, je příslušný tajemník statutárním orgánem zaměstnavatele, ří dí a
kontroluje činnost všech zaměstnanců v úřadu či magistrátu zařazených, uzavírá a ukon čuje
jejich pracov ní poměr a dáv á radě návrh na jmenov ání a odv olání v edoucích odborů, st anov í
jejich platy podle zv láštního předpisu a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracov něpr áv n ích předpisů.
(4) T ajemník vydává spisový řád, vyřazov ací (skartační) plán, pracov ní řád a kontroln í řád magistrátu nebo úřadu městského obv odu a jiné v nitřní pracov něprávní předpisy , nen í-li jejich vydávání zákonem nebo Statutem vyhrazeno radě či zastupitelstvu.
(5) T ajemník zajišťuje plnění úkolů města a městských obv odů v přenesené působnost i, dohlíží na dodržov ání procesních předpisů při výkonu státní správy, rozhoduje o podjatosti
v edoucích odborů v e správních řízeních v edených jednotlivými odbory.
(6) T ajemník má právo účastnit se zasedání zastupitelstva a celého zasedání rady a vyst oupit v rozpravě na těchto zasedáních ke každému bodu programu s hlasem poradním , m á
pr ávo užív at závěsný odznak starosty se státním znakem, má právo účastnit se jednání výborů
zastupitelstva a komisí rady . Tajemník upozorňuje primátora nebo starostu městského obv odu na nesprávnost usnesení rady a navrhuje mu pozastavení jeho výkonu a upozorňuje ho na
pr otizákonnost usnesení zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady .
(7) T ajemník magistrátu řídí a kontroluje organizační složky města vyjma městské policie a v samostatné působnosti též vyjma městských obv odů, nestanov í-li zastupitelstvo měst a jinak nebo nejde-li o zákonem sv ěřenou pravomoc. Organizuje por ady t aj em níků úřadů
m ěstských obv odů a zabezpečuje jednotný výkon přenesené působnosti magistrátem i úřady
m ěstských obv odů; v případech zákonem stanov ených jmenuje a odv olává správce městského
obv odu, řídí ho a kontroluje jeho činnost.
≈
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(8) T ajemník magistrátu přijímá státoobčanský slib a plní další úkoly v přenesené působnosti uložené mu zv láštními právními předpisy. Při těchto úředních v ýkon ech m á pr áv o
u žív at záv ěsný odznak starosty se státním znakem.
(9) T ajemník úřadu městského obv odu řídí a kontroluje organizační složky města zř ízené zastupitelstvem obv odu nebo přičleněné k úřadu městského obv odu r ozhodnutím zastupitelstva města.
Čl ánek 13
Ma gistrát

(1) Magistrát tvoří primátor, náměstkov é primátora, tajemník magistrátu a další zam ěstnanci města do magistrátu zařazení; pro tyto zaměstnance města plní úkoly zaměstnavat ele magistrát jako organizační jednotka zaměstnavatele. V čele magistrátu stojí primátor.
(2) Magistrát se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Rada m ěsta
m ůže k zajištění účelné organizace dělby práce na magistrátu seskupit odbory do v nitřních
úřadů, v jejichž čele je ředitel v nitřního úřadu s postavením v edoucího odbor u a pov innost í
slaďov at a řídit odbory do v nitřního úřadu zařazené. Pro účely pracov něprávní se za s oučást
m agistrátu pov ažují též uvolnění členov é výborů zastupitelstva a komisí rady a zv láštních or gánů. Rada města může rozhodnout, že magistrát zabezpečuje pracov něpráv ní záležitost i i
pr o jiné organizační složky města vyjma úřadů městských obv odů.
(3) Organizační řád a dělbu působnosti mezi odbory magistrátu stanov í rada města na
n ávrh tajemníka, ostatní vnitřní pracov něprávní předpisy vydává tajemník. Základní směrnice pro jednotlivé obory činnosti magistrátu mimo v ěcí pracov něprávních vydáv á rada, nev yh radí-li si jejich vydání zastupitelstvo nebo nepov ěří-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 stanov eno jinak. Na území obcí stanov ených zv láštním právním předpisem vykonáv á
t éž přenesenou působnost obce s pov ěřeným obecním úřadem a přenesenou působnost ob ce
s r ozšířenou působností. Magistrát dále pomáhá radě a zastupitelstvu města v zabezpečov ání
sam ostatné působnosti města a plní úkoly , které mu zastupitelstvo nebo rada města uloži ly ;
pom áhá rov něž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti. Podle pokynů rady a
zastupitelstva rov něž řídí organizační složky města, nepřiřazené k městským obv odům, př í spěv kov é organizace města a právnické osoby městem majetkov ě ov ládané. Magist rát v ede
t éž úřední desku společnou pro v šechny orgány s celoměstskou působností.
(5) Magistrát dle zákona o obcích dozírá nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obv odů, zabezpečuje nápravu protiprávních opatření
or gánů obv odu v samostatné působnosti a ruší protiprávní opatření orgánů obv odů v př enesené působnosti, není-li zv láštním právním předpisem stanov en jiný postup jejich pře zkoum ání a nápravy. Magistrát dále dle zákona o obcích kontroluje výkon samostatné a přenesené
pů sobnosti sv ěřené orgánům městských obv odů.
(6) Magistrát rozhoduje o odv oláních a jiných opravných prostředcích pr ot i rozhodnutím orgánů městských obv odů v přenesené působnosti, nestanov í-li zv láštní zákon jinak.
(7) V edoucí odborů magistrátu organizují porady s vedoucím i odb orů úřadů m ěstský ch obv odů k zabezpečení jednotné správy města a k zajištění metodické pomoci or gánům
m ěstských obv odů při výkonu přenesené i samostatné působnosti obce.
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Čl ánek 14
Úřa d m ěstského obvodu

(1) Úř ad městského obv odu tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a další zam ěstn anci města do úřadu městského obv odu zařazení; pro tyto zaměstnance m ěst a plní úkoly
zam ěstnavatele úřad městského obv odu jako organizační jednotka zam ěstnav at ele. V čel e
úřadu je starosta.
(2) Úř ad se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení. Or gani zační ř ád a
dělbu působnosti mezi odbory stanov í rada obv odu na návrh tajemníka, ostatní v nit řní pr acov něprávní předpisy a jiné v nitřní směrnice nevydáv ané radou v ydává tajemník. Pr o účely
pr acov něprávní se za součást úřadu městského obvodu pov ažují též zv láštní or gány zř ízené
st arostou a uvolnění členov é výborů zastupitelstva a komisí rady , jakož i organizační s ložky
m ěsta obv odem zřízené.
(3) Úř ad městského obv odu plní úkoly obce a pov ěřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanov eno j inak.
Úř ad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečov ání samostatné působnosti měst a obv odu sv ěřené a plní úkoly , které mu zastupitelstvo nebo r ada m ěsta uložily ; pom áhá
r ov něž v ýborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti. Podle pokynů rady a zastupit elstva rov něž řídí organizační složky města městským obv odem zřízené nebo k něm u př iřazené rozhodnutím zastupitelstva nebo rady města. Podle pokynů rady a zastupitelstva obv odu
spolupracuje rov něž s příspěv kovými organizacemi města a j iný mi pr áv nický mi osobam i
m ěstem majetkov ě ov ládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupit elstv a m ě sta
pom oc obv odům v zabezpečov ání činností v působnosti obv odu. Úřad městského obvodu v ede t éž úřední desku společnou pro v šechny orgány obv odu.
Čl ánek 15
Zá kladní zásady sou činnosti orgánů

(1) Orgány s celoměstskou působnost í př ihlížejí při sv ém r ozhodov ání a k onání
k u snesením, požadavkům a podnětům orgánů městský ch obv odů.
(2) Orgány městských obv odů při sv ém rozhodov ání a kon ání v rám ci m ěst em j im
sv ěřených pravomocí v oblasti samostatné působnosti přihlížejí i k usnesením a pokynům or gánů s celoměstskou působností.
(3) Zastupitelstvo a rada města mohou vydávat vnitřní směrnice k zabezpečení j edn otného postupu orgánů obv odů ve v ěcech samostatné působnosti města, které j sou tím to
St atutem nebo jiným právním předpisem města sv ěřeny do působnosti obv odů.
(4) Orgány s celoměstskou působností a orgány městský ch obv odů (orgány městský ch
obv odů i mezi sebou) se navzájem informují v dostatečném předstihu o v ěcech, které s e j ich
tý kají. Bližší podmínky pro předávání informací si v souladu s platnými právními př edpisy 7a
m ohou jednotlivé orgány mezi sebou upravit v zájemnou dohodou, ne bo tak m ůže st anov it
r ada nebo zastupitelstvo města.
(5) Př i nemožnosti vyřídit v nitřní písemnosti (žádosti, stížnosti, podněty, připomínky, návrhy, stanoviska) mezi orgány města a městských obv odů v sam ostatné působnosti
n ejpozději do 30 dnů, musí orgán, který písemnost vyřizuje, v této lhůtě uvědomit žadatele o
dův odech, které v edou k prodloužení termínu nebo nemožnosti v ěc v ůbec vyřídit. Pokud s e
or gány městských obv odů nevyjádří k těmto písemnostem (žádostem, stížnostem, podnětům,

7a Např.

§ 13 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
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připomínkám, návrhům a stanoviskům) orgánů města ve výše uvedené lhůtě, má se za to, že
souhlasí se záměrem orgánu města, a naopak. Pro vyřizov ání písemností v přenesené pů sobn osti platí zv láštní předpisy 8.
Čl ánek 16
Jednání jm énem města

(1) Jm énem města navenek jedná v e všech v ěcech primátor. V záležitost ech, sv ěřený ch tímto Statutem do působnosti městských obv odů, jednají jménem města nav enek st ar ostov é obv odů bez nutnosti dalšího zmocnění primátorem.
(2) Nejde-li o uzavírání právních úkonů, jimiž na sebe město bere právní pov innosti či
v zdává se práv, mohou jménem města navenek jednat též náměstkov é primátora a míst ost ar ostov é obv odů v rozsahu jejich působnosti stanov ené zastupit elstv em . K t om uto j ednání
m ohou též zmocnit jiné zaměstnance magistrátu, úřadů městských obvodů a př ís pěv kov ý ch
or ganizací města.
(3) Pr imátor i starostov é obv odů mohou udělit jiné osobě plnou m oc k zastupov ání
m ěsta. Plná moc je zpravidla vystavena ke konkrétnímu jednání nebo na dobu určitou. Neníli v plné moci, obsahující v šeobecné zmocnění k jednání jménem města v e v íce záležit ostech
(generální plná moc), uvedena doba její platnosti, pozbývá plná moc platnosti dnem ust av ujícího zasedání zastupitelstva po v olbách do zastupitelstev obcí. K jednání jménem města jako
ú častníka soudních, správních a jiných řízení může bý t zmocněna vždy jen jedna osoba; v pochybnostech se má za to, že účinná je plná moc udělená k zastupov ání města jako poslední.
(4) Jednání orgánů v přenesené působnosti je upraveno zv láštními předpisy.
(5) Podr obnosti pro označov ání písemností 9 stanov í rada města, podrobnosti o podepisov ání písemností stanov í tajemník podpisovým řádem.

Část 3
S amostatná působ nost
Čl ánek 17
Zá kladní zásady

(1) Sam ostatnou působnost vykonává město svými orgány samostatně, řídíc se přitom
zákony a právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správ y k j ejich pr ov edení .
V šechny orgány města jsou pov inny chránit samostatný výkon sam ospr áv y m ěst a a br ánit
m ěsto před neoprávněnými zásahy státu nebo vyššího územně samosprávného celku do ús t av ního práva obce na samosprávu.
(2) Není-li tímto Statutem nebo jiným právním předpisem m ěsta st anov eno jinak,
jsou k výkonu samostatné působnosti příslušné orgány s celoměstskou působností.
(3) Městské obv ody zabezpečují v samostatné působnosti města úkoly , stanov ené tímt o Statutem nebo jinými právními předpisy města; obv ody jsou při výkonu takto sv ěřené působnosti města pov inny řídit se platným právním řádem i pokyny a směrnicemi města, schválenými zastupitelstvem nebo radou města nebo vydanými tajemníkem magist rátu v m ezích
jeho působnosti. Dále městské obv ody samostatně řeší v šechny otázky zř izov ání a činnosti

8

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

9

§ 141 obecního zřízení č. 128/2000 Sb.
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sv ých orgánů a mohou zřizov at pro plnění svých úkolů v samostatné působnosti organizační
složky města, které pak samy řídí.

(4) Zastupitelstvo nebo rada města mohou pov ěřit městské obv ody i plněním dí lčích
ú kolů v samostatné působnosti, které nejsou obv odům sv ěřeny právním předpisem m ěsta, a
t o i beze změny tohoto Statutu. Toto opatření je v šak podmíněno souhlasem v ěcně př í slušný ch orgánů obvodu a může bý t učiněno pouze na dobu určitou.
(5) Zastupitelstvo nebo rada města si mohou vyhradit k e sv ém u rozhodov ání kon kr étní záležitost v samostatné působnosti, která je právním předpisem města sv ěřena obv odu,
a t o i beze změny tohoto Statutu, za podmínky, že orgán obv odu, který by by l dle pr áv ních
př edpisů města příslušný k rozhodnutí o dané záležitosti, k tomuto vyhrazení udělí souhlas.
(6) Orgány obvodu při výkonu samostatné působnosti sv ěřené Statutem n ebo j iný m
pr ávním předpisem města jednají navenek v ždy jménem města sv ými orgány podle zákon a o
obcích, tohoto Statutu a dalších právních předpisů a v jejich rámci podle organizačních ř ádů
úřadů městských obv odů a jednacích řádů zastupitelstev a rad městských obv odů, zejm éna
u zav írají a podepisují smlouvy, podávají a podepisují žaloby a jiné návrhy k soudům a s práv n ím orgánům a jiným orgánům státu, hájí zájmy města v soudních řízeních a vystupují jm én em města jako účastníka správního řízení mimo řízení před katastrálními úřady . Vý jim ku
tv oří ty případy , které si vyhradí samo město usnesením rady nebo zastupitelstv a. K t ěm to
jednáním jménem města jsou orgány městských obv odů oprávněny bez dalšího zv láštního písem ného zmocnění či plné moci jinak příslušným orgánem města vystavené.
(7) Má-li Plzeň postavení dotčeného orgánu v e správním řízení, jehož předmět s e dotý ká práva na samosprávu10, vykonávají tuto působnost orgány s celoměstskou působností .
Je-li v šak orgán s celoměstskou působností orgánem takov é správní řízení prov ádějícím , v y konává působnost dotčeného orgánu městský obv od územně nebo v ěcně příslušný.
Čl ánek 18
Péče o rozv oj m ěsta

(1) Orgány s celoměstskou působností

10

a)

zajišťují a schvalují plán rozv oje města,

b)

př ipravují a s občany a s orgány městský ch obv odů projednávají oborov á či souhrnná
pojetí a záměry budoucího rozvoje Plzně,

c)

r ozhodují o pořízení územně-plánov ací dokumentace a jejich změn, vydávají vymezen í zastavěného území, schvalují žádosti o pořizov ání územ ního plánu, r egulačního
plánu a územní studie, vydávají územní opatření o asanaci a územní opatř ení o st av ební uzávěře,

d)

v y dávají stanov iska a námitky k zásadám územního rozv oje a připomínky k územním
plánům a územně-plánov ací dokumentaci sousedních obcí a dalším koncepčním dokumentům sousedních obcí,

e)

zajišťují spolupráci města se sousedními obcemi a s orgány kraje př i zpr acov áv ání
strategických, koncepčních a územně-plánov acích dokumentací a zajišťují soulad činn osti jednotlivých orgánů města k zabezpečení nejvýše možného prospěchu m ěsta a
jeho občanů,

f)

zabezpečují rozv oj a správu informačního sy stému města, zpravidla prostřednictv ím
př íspěv kov é organizace města nebo jiné právnické osoby ov ládané městem.

§ 136 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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(2) Orgány obv odu
a)

doporučují orgánům s celoměstskou působností zajištění plánu rozv oje m ěsta nebo
jeho změn a dalších strategických, koncepčních a územně-plánov acích dokumentací a
jejich aktualizaci, změn a doplňků,

b)

v y dávají doporučující stanov iska ke strategickým, koncepčním a územně-plánov acím
dokumentacím,

c)

m ohou podat orgánům města návrh na kterékoli opatření v samost atné půs obnost i
obce, které je sv ěřeno do působnosti celoměstský ch orgánů,

d)

v edou kroniku městského obv odu podle zv láštního zákona.
Čl ánek 19
Šk ol ství

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

r ozhodují o zřízení nebo zrušení právnických osob vykonávajících činnost základní
školy , právnických osob vykonávajících činnost základní školy a m ateřské š koly ,
a právnických osob vykonávajících činnost školského zařízení, schvalují j ejich zř izov ací listiny v četně změn a dodatků, zajišťují zařazov ání v šech škol a školských zařízení
do školského rejstříku, jmenují a odv olávají ředitele základních škol a školský ch zaří zení podle zv láštního zákona a stanov ují jim plat;

b)

po př edchozím vyjádření městského obvodu rozhodují o zřízení nebo zruš ení pr áv n ických osob vykonávajících činnost mateřské školy , o schválení jejich zřizov acích list in v četně změn a dodatků, o jmenov ání ředitelů mateřských škol na základě j im i v y h lášených konkurzních řízení podle zv láštního zákona a o odv olání ředitelů m ateřský ch škol;

c)

st anov ují plat řediteli mateřské školy , v případě stanov ení odměny tak činí po př edchozím vyjádření městského obv odu;

d)

ř ídí základní školy a školská zařízení v rozsahu stanov eném zv láštním zákonem a plní
v šechny úkoly zřizov atele právnických osob vykonávajících činnost základní š koly ,
pr áv nický ch os ob v y konáv aj ících činnost základní školy a m at e ř s k é š k o ly
a právnických osob vykonávajících činnost školského zařízení, není-li tímto Statutem
n ebo jiným právním předpisem města část této působnosti sv ěřena městs ký m obv odům;

e)

posky tují předchozí souhlas zřizov atele k přijetí daru do v lastnictví příspěvkov é organ izace vykonávající činnost základní školy, příspěv kov é organizace vykonáv aj ící činn ost základní školy a mateřské školy , a příspěvkov é organizace vykonáv ající činnost
školského zařízení;

f)

kontrolují nakládání s majetkem města v základních školách a škols ký ch zařízeních
v četně mateřských škol spojených se základní školou;

g)

kontrolují vybírání, vymáhání a užív ání úplaty za předškolní a zájm ov é v zděláv ání
školních družin a klubů v četně mateřských škol spojených se základní školou;

h)

r ozhodují strategické a koncepční záležitosti v celoměstském zájmu;

i)

v ymezují školské obv ody spádových základních škol a mateřských škol;

j)

zř izují školské rady a vydávají jejich zřizov ací listiny a jmenují j ednoh o ze zástupců
zř izov atele do školské rady ;
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k)

př ijímají potřebná n áprav ná opat ření na základě zpráv České š kolní ins pekce
o v ý sledcích výchov ně-v zdělávací činnosti a kontrol Krajského úřadu Plzeňského kr aje o m zdov ých opatřeních ředitelů škol a školský ch zařízení, u mateřský ch škol ve spolu práci s městský mi obv ody.

(2) Orgány obv odu
a) v y jadřují se k záměru města zřídit nebo zrušit právnickou osobu vykonávající činnost
m ateřské školy , schválit její zřizov ací listinu v četně jejích změn a dodatků, jm enov at
n ebo odv olat ředitele mateřské školy a poskytnout mu odměnu; nevyjádří-li se orgány
m ěstského obv odu k záměru města do 30 dnů ode dne výzvy ke sdělení vyjádření, m á
se za to, že se záměrem města souhlasí;

b) ř ídí mateřské školy a plní v šechny úkoly zřizov atele právnických osob vykonávajících
činnost mateřské školy, není-li tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města
část této působnosti sv ěřena orgánům celoměstským;

c)

posky tují předchozí souhlas zřizov atele k přijetí daru do v lastnictví příspěvkov é organ izace vykonávající činnost mateřské školy;

d) n avrhují orgánům celoměstským jednoho zástupce zřizov atele do konkurzn í kom is e
pr o obsazení v edoucího pracov ního místa ředitele mateřské školy ;

e) kontrolují nakládání s majetkem města v mateřských školách;
f)

kontrolují vybírání, vymáhání a užív ání úplaty za předškolní vzdělávání v mateřský ch
školách;

g) jm enují ostatní zástupce zřizov atele do školské rady.
Čl ánek 20
By ty

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

zajišťují v edení úplných a aktuálních údajů o by tech v e v lastnictví města v četně údajů
o by tech služebních a by tech zv láštního určení, s nimiž mají právo nakládat jiné os oby ;

b)

určují závazná pravidla pro uzavírání nájemních smluv a péči o by tov é domy, domy s
pečov atelskou službou, domy nebo by ty zv láštního určení, a kontrolují jejich dodržov ání;

c)

or ganizují v edení celoměstského seznamu (centrálního regis tru) by tů a by tov ý ch
dom ů v e vlastnictví města s v azbou na ev idenci obyvatel, vydávají potřebné směrnice
pr o v edení tohoto registru a stanov í dělbu odpov ědnosti za jeho v edení a aktuálnost;

d)
e)

zrušeno
st anov í soutěžní podmínky pro zadávání v eřejných zakázek ke správě by tů v e v lastnictv í města a základní zásady obsahu příslušné smlouvy a vysílají zástupce do hodnot ících komisí pro tato výběrov á řízení;

f)

r ozhodují:
1. o n ájmu by tů ve vlastnictví města v četně by tů v domech s pečov atelskou službou
a v azy lov ých domech i by tů zv láštního určení,
2. o pr odeji by tů a by tových domů z majetku města v četně souv is ících pozem ků,
př ípadně o ponechání by tů v majetku města,
3. o sv ěření nov ě vystavěných by tů a by tových domů do správy,
4. o n ájemném,
≈
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5.

o souhlasu se směnou by tů,

6.

o souhlasu s podnájmem by tu nebo jeho části,

7.

o souhlasu s podnikatelskou činností v by tě nebo jeho části,

8.

o posky tov ání by tových náhrad,

9.

o slučov ání by tů,

10. o u znání nebo popírání existence zákonného přechodu nájmu by tu,
11. o podání výpov ědi z nájmu by tu a vymáhání náhrady škody způs obené náj em cem nebo jiným uživatelem, nebo jeho dluhu s užíváním by tu spojeného v četně
n ávrhů na výkon soudních nebo správních rozhodnutí;

g)

zajišťují komplexní správu by tů a oby tných domů, které neby ly sv ěřeny přílohou č. 3
St atutu do trvalé správy městského obv odu;

h)

zastupují město na jednáních spoluvlastníků domů s by tovými a nebytov ými j ednot kami a v orgánech společenství v lastníků, je-li by tov á nebo nebytov á jednot ka v lastn ictvím města;

i)

or ganizují směny by tů k zajištění prodeje v šech by tových jednotek v domech určených
k pr odeji po by tových jednotkách.

(2) Orgány obv odu v e v ztahu k bytům v e v lastnictví města na území obv odu zajišťuj í
kom plexní správu by tů a domů v e v lastnictví města, jejichž správa je vyhrazena jednot liv ý m
m ěstským obv odům dle přílohy č. 3, a služebních by tů v mateřských školách.
Čl ánek 21
Bezpečn ost a požární och rana

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

bu dují a spravují síť požárních hydrantů na v eřejném v odov odním rozv odu;

b)

v y dávají požární řád obce a stanov ují podmínky k zabezpečení požární ochrany př i
akcích, kterých se účastní v ětší počet osob;

c)

m ohou právnickým a fy zickým osobám uložit osobní a v ěcnou pom oc př i zdoláv ání
požárů a jiných živelních pohrom.

(2) Orgány obv odu:
a)

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

b)

zř izují ohlašov ny požárů, materiálov ě i finančně zabezpečují potřeby požární ochrany
v četně výstavby a údržby objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svých územ n ích obv odů vyjma požárních nádrží v e správě příspěv kových organizací města;

c)

v edou přehled o zdrojích v ody pro hašení požárů a pečují o j ej ich t rv al ou použiteln ost;

d)

zř izují jako organizační složku obce jednotky sboru dobrov olných hasičů obce a plní
další úkoly s tím spojené;

e)

or ganizují prev entiv ně výchov nou činnost k požární ochraně;

f)

zpracov ávají dokumentaci požární ochrany vyjma požárního řádu ob ce a st anov ení
podm ínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých s e účastní v ět ší počet
osob.
≈

15

≈

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, 3/2013,
11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018

Čl ánek 22
Či stota města a životní prostředí

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

u kládají pokuty podle § 58 odst. 2 až 4 zákona o obcích, je-li v této v ěci orgán obv odu
n ečinný;

b)

zajišťují koncepci péče města o v eřejnou zeleň a koncepci rozv oje městské zeleně;

c)

zajišťují komplexní péči o:
1. lesy v majetku města,
2. r ekreační oblasti a chráněná území v e městě,

3.
4.

zem ědělskou půdu v majetku města,
plochy krajinné zeleně a prvky územního sy stému ekologické stability na pozemcích v e v lastnictví města;

d)

st anov ují sy stém v edení jednotné dokumentace (pasportizace) ploch zeleně na územ í
m ěsta a v edou aktuální přehled údajů o městské v eřejné zeleni a vybraných plochách
om ezeně přístupné městské zeleně;

e)

zajišťují zásobov ání v odou, odv ádění a čištění odpadních v od;

f)

zajišťují ekologickou výchov u a informační servis pro v eřejnost, spolupracují př it om
s or gány státní správy a státními ústavy působícími v této oblasti;

g)

zajišťují kropení komunikací v letních měsících;

h)

zajišťují čištění mostů v e v lastnictví města;

i)

st anov ují zónu s omezením prov ozu motorových silničních v ozidel (nízko-em isní zónu) a pov olují dočasné nebo trvalé výjimky z této zóny.

(2) Orgány obv odu:
a)

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

b)

zajišťují čištění v šech pozemních komunikací a v eřejných prostranství v e v lastnictv í
m ěsta, nacházejících se na území obv odu, vyjma čištění mostů;

c)

or ganizují, zajišťují a podporují pozitiv ní aktiv ity občanů města v e sv ý ch územ ích k
zajištění čistoty města a ochrany živ otního prostředí v e městě;

d)

kom plexně pečují (komplexní péče zahrnuje v eškerou péči, tzn. jak činnosti faktické,
t ak související činnosti administrativ ní) o plochy městské a k om unikační zeleně v e
v lastnictví města v četně na nich umístěných v odních ploch s výjimkou v odn ích děl a
dr obných vodních toků, dětských hřišť a pískov išť a dalších jejich sou částí a pří slušenství vyjma ploch uvedených v odstav ci 1 pí sm . c); v r ámci m ě stem st anov ené
pasportizace ploch zeleně ev idují změny v údajích o v egetačních a technických prvcích
n a plochách městské zeleně v jejich péči, tyto změny předávají správci pasportu zele n ě v ždy na konci každého pololetí kalendářního roku;

e)

v ymáhají náklady spojené s odstraněním znečištění místní komunikace od osob, které
zn ečištění způsobily a nezajistily samy odstranění znečištění;

f)

kontrolují dodržov ání pov inností držitelů a průvodců zv ířat, zejména dbají na n eznečišťov ání v eřejných prostranství zv ířaty v lidské péči, a zajišťuj í plnění pov innost í
m ěsta vyplývajících z jiných právních předpisů města, není-li v nich stanov eno jinak;

g)

př ijímají oznámení o konání v eřejného vystoupení zv ířat.
≈

16

≈

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, 3/2013,
11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018

Čl ánek 23
Mí stní k om unikace a dopravní obslužnost

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

zajišťují výkon v lastnických práv a pov inností v lastníka ke komunikacím v e v lastnictví
m ěsta, vyjma činností sv ěřených tímto Statutem nebo jiným právním předpisem měst a městským obv odům;

b)

v y jadřují se k žádostem o uzavírky a objížďky s výjimkou místních komunikací III. a
IV . třídy mimo městskou památkov ou rezervaci;

c)

zabezpečují dopravní obslužnost města a plní závazky v eřejné s lužby v zajišť ov ání
h romadné dopravy;

d)

v ymezují k návrhu obv odu části v eřejných komunikací ke st anov i štím t axislužby a
pr ávními předpisy obce v samostatné působnosti upravují některé otázky t axi služby
podle zv láštního zákona;

e)

or ganizují sjednocený (integrovaný) dopravní systém a rozvoj dopravní infrastruktury
m ěsta;

f)

r ozhodují o cenách za parkování na v eřejných komunikacích za podm ínek st anov ený ch právními předpisy města.

(2) Orgány obv odu:
a)

zajišťují odstraňov ání záv ad v e schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací IV. třídy ,
komunikací pro pěší, přechodů, cyklistických stezek a náměstí a zajišťují zimní údržbu všech místních komunikací nezařazených do plánu zimní údržby města Plzně;

b)

v y jadřují se k žádostem o uzavírky a objížďky místních k om uni kací III. a IV . třídy
m imo městskou památkov ou rezervaci a k žádostem o zv láštní užív ání m ístních kom unikací, a to v e spolupráci se správcem komunikace; jedná-li se o uzavírku nebo objížďku neb o o zv láštní užív ání zasahující n a územ í v íce obv odů, v y jadřují s e
k žádostem za město orgány celoměstské;

c)

n avrhují městu zřízení stanov išť taxislužby na v eřejných komunikacích.
Čl ánek 24
Ku ltura, sport a zájm ová činnost občanů

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

st anov ují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení v eřejnosti přístupný ch
kulturních a sportov ních podniků v četně tanečních zábav a diskoték, nezbytné k zajišt ění v eřejného pořádku;

b)

spravují, udržují a prov ozují, případně nov ě zř izují zařízení v e v lastnictv í m ěst a
k u spokojov ání kulturních, sportov ních a společenský ch potřeb občanů a st anov uj í
podm ínky jejich prov ozu a užívání;

c)

zabezpečují výkon v lastnických práv a dozírají na využití stadionů, divadel a jiných zař ízení v e v lastnictví města, spravov aných právnickými osobami městem zal ožený mi,
zř ízenými nebo majetkov ě ov ládanými, nebo přenechaných do nájmu či v ý půjčky j iný m právnickým osobám;

d)

or ganizují kulturní a jiné společenské podniky k reprezentaci a pr opagaci m ěst a a
k r ozv oji kulturního a společenského živ ota občanů města.
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(2) Orgány obv odu:
a)

doh lížejí na dodržov ání závazných podmínek městem st anov ený ch pr o pořádání ,
průběh a ukončení v eřejnosti přístupných sportov ních a kulturních podniků v četně
t anečních zábav a diskoték;

b)

podporují kulturní, sportov ní a případně i jiné zájmov é aktivity občanů m ěst a a pom áhají občanský m sdružením pro sport a kulturu v jejich činnosti;

c)

spravují, udržují a prov ozují zařízení pro kulturu a sport v e v lastnictví města, js ou-l i
jim městem sv ěřeny do trvalé správy;

d)

m ohou v ést obv odní kroniky ;

e)

or ganizují kulturní a jiné společenské podniky k reprezentaci a propagaci m ěst ského
obv odu a k rozv oji kulturního a společenského života občanů města.

(3) Orgány městského obv odu Plzeň 3 přijímají a uschov ávají m ov it é v ěci nal ezené
n ebo opuštěné podle zv láštního zákona.11
Čl ánek 25
V eřejný pořádek a všeobecná vnitřní správa

(1) Orgány s celoměstskou působností:
a)

r ozhodují o názv ech ulic a veřejných prostranství, přesahujících území jednoho obv odu nebo nacházejících se v městské památkov é rezervaci, rozhodují o názv ech m ěst ský ch obv odů a částí města, rozhodují o přidělení čísla popisného, orientačního nebo
ev idenčního;

b)

st anov ují jednotné prov edení tabulek k označov ání názv ů ulic a jiných v eřejných pr ostranství a číslov ání domů;

c)

r ozhodují o zm ěně hranic obce, změně hranic obv odů, zřízení či zrušení obv odu, př ipojení jiné obce či sloučení města s jinou obcí;

d)

r ozhodují o konání místního referenda přesahujícího území j ednoh o obv odu podle
zv láštních předpisů a zabezpečují konání voleb do zastupitelstva města a zastupite lst ev městských obv odů podle zv láštních zákonů;

e)

zř izují městskou policii a řídí její činnost;

f)

požadují po Policii ČR pomoc při plnění úkolů při zabezpečov ání místních záležitostí
v eřejného pořádku;

g)

v edou Sbírku zákonů ČR a sbírku právních předpisů města k nahlédnutí občanům;

h)

př ijímají a prov ádějí programy prevence společensky nežádoucích jevů, zejména kri m inality a drogov é závislosti;

i)

v ymáhají pokuty uložené městskou policií v blokov ém řízení;

j)

zabezpečují konání místního referenda na území celého města nebo na územ í př esahujícím hranice jednoho obv odu.

(2) Orgány obv odu:
a)

11

r ozhodují o názv ech ulic a veřejných prostranství nepřesahujících území obv odu;

§ 1052 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
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b)

zabezpečují označov ání ulic a náměstí a kontrolují označení domů vlastníky nem ov it ostí a ukládají pokuty podle § 58 obecního zřízení;

c)

zajišťují občanské obřady;

d)

u kládají úkoly obv odním služebnám městské policie a požadují po Policii ČR pom oc
př i plnění úkolů při zabezpečov ání místních záležitostí v eřejného pořádku;

e)

n avrhují zastupitelstvu města vydání vyhlášek o t ržním řádu pr o t rži ště na j ejich
ú zemí, dohlížejí na pořádek na tržištích, organizují pouliční stánkový prodej;

f)

v edou Sbírku zákonů ČR a sbírku právních předpisů města k nahlédnutí občanům;

g)

zabezpečují úkoly při konání místního referenda a v oleb do zastupitelstva města a zastupitelstev městských obv odů podle zv láštních zákonů;

h)

zabezpečují výkon trestu obecně prospěšných prací uložených soudy;

i)

v y hlašují a zabezpečují konání místního referenda nepřesahujícího území měst ského
obv odu;

j)

zabezpečují místní záležitosti v eřejného pořádku a navrhují orgánům s celoměstskou
pů sobností přijetí potřebných opatření v této oblasti.
Čl ánek 26
Odpady

(1 ) Orgány s celoměstskou působností:
a) zpracov ávají plán odpadov ého hospodářství města jako původce odpadů;
b) určují místa, kam mohou fy zické osoby odkládat komunální odpad, který produkují , a
zajišťují místa, kam mohou fy zické osoby odkládat nebezpečné složky k om unálního
odpadu;
c) st anov ují sy stém shromažďov ání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňov ání
komunálního a stavebního odpadu;
d) zajišťují nakládání se směsným komunálním odpadem, tříděnými složkami kom unál n ího odpadu (papír, sklo, plast, nápojov é kartony, biologicky rozložitelný odpad), ob jem ným odpadem a nebezpečným odpadem, zajišťují prov oz sběrných dv orů, odpadkov ých košů a úklid černých skládek;
e) st anov ují poplatek za komunální odpad a vykonávají jeho správu;
f) plní souhrnně za celé město ohlašov ací a výkazov ou pov innost v odpadov ém 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 obv odu v edou průběžnou ev idenci o odpadech, které v znikají na je jich
ú zemí při výkonu činností sv ěřených jim Statutem, a předávají ji orgánům celoměstským
pr o pov inná hlášení a v ýkazy .
Čl ánek 27
Soci á lní pom oc občanům a zdravotnictví

(1) Orgány s celoměstskou působností
a)

plánují, podporují a zajišťují sociální služby v e spolupráci s poskytov ateli s ociálních
služeb a v eřejností;
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b)

garantují optimální rozv oj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční
sít ě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další;

c)

posky tují občanům odbornou pomoc, napomáhají k vytváření v hodný ch podm ínek
k aktivní účasti na společenském, kulturním a v eřejném živ otě těžce zdravotně post ižených občanů, seniorů a rodin s dětmi podle jejich zájmů, sociální situace, zdr av ot n ího stavu apod. Podílí se též na řešení otázek by dlení těžce zdrav otně post ižený ch
občanů (bezbariérov é by ty), seniorů (byty zv láštního určení) a osob bez domov a.

d)

zajišťují na území města integraci a pobyt cizinců, azy lantů a osob požív ajících doplňkov é ochrany 13 a dále osob českého původu z vybraný ch v zdálený ch a oh rožený ch
ú zemí;

e)

slaďují programy a dílčí projekty prev ence kriminality a protidrogov é politiky a zaj išť ují jejich prov ádění;

f)

or ganizují a zajišťují vypracov ání podkladů ke koncepčnímu řešení sociálních služeb
n a území města Plzně;

g)

zř izují jako příspěv kov é organizace města účelov á zařízení sociálních služeb k zajišt ěn í sociální péče o občany Plzně v četně zařízení pro děti vyžadující okam žitou pom oc
n ebo pro výkon pěstounské péče;

h)

u platňují u orgánů kraje požadavky města na zajištění lékařské služby prv ní pom oci
pr o dospělé, děti a dorost a lékárenské a stomatologické pohotov ostní péče;

i)

pr ostřednictvím příspěv kov é organizace města zajišťují hřbitov ní služby;

j)

př ijímají a realizují opatření k ochraně před alkoholismem a jiný mi toxi kom aniem i
v četně kouření;

k)

pr ov ádí sy stematickou analytickou, metodickou a projektov ou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně;

l)

pr ov ádí sy stematickou odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální
pr oblematiky na úrov ni samosprávy, řeší průběžně připomínky a náměty občanů Pl zn ě v souladu se zásadami komunitní práce;

m) u zav írají smlouvy o výkonu v eřejné služby dle zv láštního zákona13a, jejichž předmětem
je plnění úkolů sv ěřených dle Statutu do působnosti orgánům celoměstským; spolu se
sm louvou o výkonu v eřejné služby uzav írají též pojistnou smlouvu kry jící odpov ědn ost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vy konáv aj ící tuto v eřejnou
službu způsobí nebo jí bude způsobena.

(2) Orgány obv odu
a)

zabezpečují občanské obřady v četně hospodaření s finančními prostředky k tomu v y členěnými; rov něž zabezpečují slavnostní předávání bronzov ý ch m edailí pr ofes or a
Janského bezpříspěv kovým dárcům krve a podobné akce zdravotnických nebo chari t ativních organizací, v četně hospodaření s finančním i pr ost ředky v y členěný mi
k t omuto účelu;

b)

m ohou zřizov at jako sv é organizační složky zařízení sociálních služeb k zaji štění odborného poradenství pro péči o děti v četně okamžité péče a pro sociálně v ý chov nou

13 Smlouva

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

13a Zákon č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi.
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činnost, mohou pořádat výchov ně rekreační tábory pro děti a zajišťov at další s lužby
pr o zlepšení péče o nezletilé občany města;

c)
d)

zrušeno

e)

n apomáhají zapojení starých občanů do kulturního a společenského živ ota;

f)

posky tují občanům sociální poradenskou péči;

g)
h)

plní úkoly městských programů prev ence kriminality a drogov é závislosti;

i)

zabezpečují úkoly obce na úseku pohřebnictví vyjma činností, zabezpečov aných or gány celoměstskými prostřednictvím k tomu zřízené příspěv kov é or ganizace m ěst a, a
v ymáhají náklady pohřbu vypraveného obvodem podle zv láštního předpisu14;

v y jadřují se k umístění občanů do sociálního uby tov ání;

zrušeno;

j)h) u zav írají smlouvy o výkonu v eřejné služby dle zv láštního zákona , jejichž předmětem
13a

je plnění úkolů sv ěřených dle Statutu do působnosti or gánům m ěst ský ch obv odů;
spolu se smlouvou o výkonu veřejné služby uzavírají též pojistnou smlouvu kryjící odpov ědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající tuto v eřejn ou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Část 4
Finanční hospodaření a majetek města
Čl ánek 28
Zá kladní ustanovení

(1) Základním finančním plánem města je rozpočet, podle kterého m ěsto 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 městský ch obv odů včetně finančních v ztahů k dalším organizacím.
(3) Rozpočet města a rozpočty v šech jeho částí se zpravidla sestavují jako vy rov nané.
Moh ou bý t schváleny jako:
a)

př eby tkov é, j estl iže některé př íjm y daného r oku j sou ur č e ny k v y už i t í a ž
v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let

b)

schodkov é jen v případě, že schodek bude m ožno uhradit fin ančním i prost ředky
z m inulý ch let nebo smluvně zabezpečenou zápůjčkou, úvěrem, náv ratnou fin anční
v ý pomocí nebo výnosem z prodeje v lastních dluhopisů; při uplatnění opatření podle
zákona o pravidlech rozpočtov é odpov ědnosti mohou bý t schváleny jako schodkov é
jen v případech stanov ených zákonem 14a .

(4) Zastupitelstva města a městských obv odů mohou vytvářet účelov é fondy ; tvorbu a
u žití účelov ého fondu stanov í příslušné zastupitelstvo statutem fondu.
(5) Mim o rozpočet se uskutečňují finanční operace, které se týkají prost ředků c izích
n ebo sdružených s jinými osobami.

14 Zákon č. 256/2001 Sb.,
14a §

o pohřebnictví, zejména § 5 odst. 4.

4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
≈
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mimo jiné zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. Jednou ze změn v zákoně o pohřebnictví bylo přesunutí
agendy obcí spočívající v zajištění pohřbu (viz § 5) z působnosti samostatné do působnosti přenesené. Nově je tedy zajišťování pohřbu
dle § 5 výkonem přenesené působnosti obcí. Z tohoto důvodu dochází k přesunutí ustanovení o pravomoci městských obvodů
k zajištění pohřbu z čl. 27 Statutu, který se týká samostatné působnosti obcí, do přílohy č. 7 Statutu, konkrétně do čl. 10, týkající se
přenesené působnosti vykonávané orgány městských obvodů.
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(6) Finančním v ztahem rozpočtu města k městským obv odům se rozumí přev ody fi n ančních prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městský ch obv odů a pře v ody prostředků rozpočtů městských obv odů do rozpočtu celoměstských orgánů.
Čl ánek 28a
Pří jmy rozpočtu

(1) Do r ozpočtu jsou zahrnuty pouze ty příjmy, u kterých existuje buď sm luv ní ujedn ání nebo objektiv ní předpoklady pro jejich začlenění do rozpočtu.
(2) Př íjmy města tvoří
a)

v ý nosy daní nebo podíly na nich podle zv láštního zákona,

b)

př íjmy z v lastního majetku a majetkov ých práv,

c)

př íjmy z výsledků vlastní činnosti,

d)

př íjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zv láštních zákonů
př íjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,

e)

v ý nosy z místních poplatků podle zv láštního zákona, pro něž jsou s práv cem or gány
celoměstské,

f)

př íjmy z v lastní správní činnosti v četně příjmů z výkonu státní správy, k nimž jsou orgány celoměstské pov ěřeny podle zv láštních předpisů a podle Statutu, zejm éna ze
správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraný ch pokut a odv odů ul ožený ch
v pravomoci celoměstských orgánů podle zv láštních předpisů,

g)

dot ace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu, státních fon dů č i zah raničních fondů a jiných zdrojů,

h)

podíl státního příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené působnosti,

i)

pr ostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např . j im i ukládaný ch pokut a jiných peněžních odv odů a sankcí, jestliže jsou podle zv láštních př edpisů příjmem obce,

j)

peněžité dary a příspěvky a jiné příjmy podle zv láštních zákonů,

k)

podíl na příjmech z odv odu z loterií a jiných podobných her podle zv láštního zákona.

(3) Zdr ojem financov ání města jsou dále úvěry, zápůjčky, návratné finanční v ýpomoci
a prostředky v lastních účelov ých fondů.
(4) Žádost o účelov ou dotaci z prostředků státního rozpočtu, prostředků z fon dů Ev r opské unie, Národního fondu, popřípadě jiných zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů, z rozpočtu kraje lze podat pouze prostřednictvím celoměstských orgánů, nestanov í-li zv láštní zákon jinak. O přijetí dotace, v četně jejího použití, rozhodují orgány s celoměstskou působností.
(5) Př íjmy rozpočtu městský ch obv odů tvoří:
a)

v ý nosy z místních poplatků podle zv láštního zákona, pro něž jsou s práv cem or gány
obv odu,

b)

př íjmy z majetku města jim sv ěřeného do trvalé správy podle přílohy č. 3 s v ý jim kou
v ý nosu z jeho prodeje,

c)

př íjmy z pronájmu a pachtu městského majetku, o jehož pronájmu a pachtu m ají dle
St atutu pravomoc rozhodov at orgány obv odu, pokud zastupitelstvo města nerozhodlo, že se jedná o příjem rozpočtu celoměstských orgánů,

d)

př íjmy z pronájmu a pachtu pozemků a místních komunikací ke zřízení trvalé stav by ,
př íjmy z pronájmu a pachtu pozemků a místních komunikací ke zřízení dočasné stav ≈
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by na dobu delší než 5 let a příjmy z pronájmu a pachtu pozemků a místních komunikací za účelem dodatečného pov olení již existující stavby na dobu delší než 5 l et, pokud zastupitelstvo města nerozhodlo, že se jedná o příjem rozpočtu celoměstských orgánů,

e)

př íjmy z v lastní činnosti obv odu,

f)

dary, výnosy sbírek a loterií organizov aných nebo pov olov aných městskými obv ody ,

g)

př íjmy z v lastní správní činnosti v četně příjmů z výkonu státní s práv y, k nim ž j s ou
m ěstské obv ody pov ěřeny podle zv láštních právních předpisů a podle Statutu, zejm én a ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odv odů uložený ch v pravomoci městský ch obv odů podle zv láštních předpisů,

h)

dot ace ze státního rozpočtu, z fondů Ev ropské unie, z Národního fon du, popř ípadě
z jiný ch zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů a rozpočtů kraje s tím, že o přijetí dotace v četně jejího použití rozhodují orgány celoměstské,

a t o v četně příslušenství, veškerých smluvních pokut a náhrad bezdůvodného obohacení.

(6) Zdr ojem financov ání městského obv odu jsou dále prostředky vlastních účelov ý ch
fon dů. Přijetí zápůjčky, úvěru nebo návratné finanční výpomoci v rozpočtu městského obv odu , musí schválit zastupitelstvo města.
(7) Zdr ojem fin ancov ání m ěstského obv odu j s ou dál e pr ost ředky přev áděné
z r ozpočtu celoměstských orgánů v rámci finančního v ztahu rozpočtu města k městský m ob v odům:
a)

podíly na příjmech města stanov ené zastupitelstvem města pro každý rozpočtov ý rok
sam ostatně tzn.

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

2. podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu př ene sené působnosti.

b)

další prostředky na základě rozhodnutí zastupitelstva města, přičemž v př ípadě st an ov ení účelu použití je tento účel pro městský obv od závazný.

(8) Zastupitelstvo města Plzně může snížit městskému obv odu v pr ůběhu r oku j eho
v lastní příjmy v případech:
a)

je-li zřejmé, že je ohroženo plnění rozpočtu města, a jen při pečliv ém zv ážení dopadů
n a plnění rozpočtu městského obv odu,

b)

je-li zjištěno špatné hospodaření městského obv odu.

(9) V případě stanov ení příjmů či jiných zdrojů rozpočtu městského obv odu neb o j ejich změn, jejichž schválení je dle Statutu v pravomoci za stupitel stv a m ěst a, j sou or gány
m ěstského obv odu pov inny tyto skutečnosti neprodleně po oznámení rozhodnutí zastupitel stv a města projednat a zajistit v rámci rozpočtu příslušného městského obvodu dodr žení zásady vyrov nanosti rozpočtu.
Čl ánek 28b
V ý daje rozpočtu

(1) Z r ozpočtu města se hradí výdaje k plnění pov inností daných zákon em v rozsahu
činností vymezených Statutem nebo jinými v nitřními pravidly v celom ěst ském zájm u, a to
zejm éna:
a)

v ý daje spojené s rozv ojem města a zabezpečov áním jeho aktivního života;
≈
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b)

v ý daje spojené s výkonem v eřejné správy;

c)

v ý daje spojené s péčí o v lastní majetek;

d)

v ý daje na činnost organizací zřízených městem v rozsahu jejich zřizov acích listin;

e)

záv azky vyplývající ze smluvních v ztahů uzavřených jménem města;

f)

finanční dary, příspěvky, výpomoci a příspěv ky na sociální a jiné humanitární úče ly
n a základě usnesení rady nebo zastupitelstva;

g)

kr omě uvedených výdajů, město hradí splátky přijatých zápůjček, úvěrů a návratný ch
finančních výpomocí a tvoří fondy dle jejich statutů.

(2) Z r ozpočtu městský ch obv odů se hradí výdaje vyplývající z rozsahu jejich činnost i
dané Statutem nebo jinými právními předpisy města v samostatné i přenesené působnosti a
t o v četně rozhodnutí jejich orgánů o uzavření smluvních v ztahů např. v př ípadě pron ájm u
m ajetku od jiných osob.
Čl ánek 28c
T vorba rozpočtu

(1) Rozpočet se zpracov ává v třídění dle rozpočtov é skladby stanov ené vyhláškou Mi n isterstva financí České republiky formou záv azných ukazatelů. Základní organizační st rukt ura rozpočtu vychází z organizačních řádů magistrátu a úřadů městských obv odů.
(2) Zpr acov ání rozpočtu řídí příslušný odbor magistrátu.
(3) Správci rozpočtu (správcem rozpočtu se rozumí odborný útvar, který je začleněn
do organizačního řádu magistrátu a úřadů městských obvodů) odpov ídají za př edložení
v časných a reálných podkladů pro sestavu rozpočtu na kalendářní rok i střednědobý v ý hl ed
r ozpočtu. Tvorba jednotlivých rozpočtů probíhá tak, aby rozpočet jako celek by l schv álen do
konce předcházejícího kalendářního roku.
(4) Rozpočet je sestavov án na kalendářní rok a v ychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. V případě přijetí dluhu se rozpočet na dluhov ou s lužbu zpracov áv á až do posledn í
splátky tohoto dluhu.
(5) Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje na 3 následující roky a musí ob sahov at
m inimálně
a)

celkov é příjmy

b)

celkov é výdaje

c)

splatnost dluhů města

d)

celkov é pohledávky

e)

celkov é závazky
Čl ánek 28d
Sch valování rozpočtu

(1) Zastupitelstvo města schvaluje finanční v ztah rozpočtu města k m ěsts ký m obv odům, rozpočet celoměstských orgánů a ukazatele souhrnné bilance rozpočtu města.
(2) Finanční v ztah rozpočtu města k městským obv odům dle čl. 28a odst . 7 Statutu ,
v četně případných dalších příjmů rozpočtu městského obv odu, které na základě Statutu podléhají schválení celoměstských orgánů, schvaluje zastupitelstvo města nejpozději do 2 0. 1 1.
kalendářního roku. Pokud není finanční vztah rozpočtu města k městským obv odům schválen
do 2 0. 11. příslušného kalendářního roku, použije se pro účely přípr av y rozpočtu m ě sta fi ≈
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n anční v ztah rozpočtu města k městským obv odům doporučený zastupitelstvu m ěst a r adou
m ěsta.

(3) Zastupitelstvo městského obv odu schvaluje rozpočet městského obv odu. Rozpočet
m ěstského obv odu vychází z v lastních příjmů stanov ených Statutem . Rozpočet m ěst ského
obv odu schvaluje zastupitelstvo městského obv odu př ed pr ojednáv áním r ozpočtu m ěst a v zastupitelstvu města, je-li zastupitelstvem města schválen finanční v ztah rozpočtu m ěst a
k m ěstským obv odům. Není-li do doby projednávání rozpočtu města v zastupit elstv u m ěsta
s c hv álen finanční v zt ah, pak m ěst ský obv od postupuje v s ouladu s čl. 2 8d odst. 4
a zastupitelstvo městského obv odu schvaluje rozpočet městského obv odu až po schv álení fi n ančního v ztahu v zastupitelstvu města.
(4) Pokud není před projednáváním rozpočtu v zastupitelstvu města schvál en r ozpočet městského obvodu, pak je za platnou v erzi pov ažov ána poslední varianta rozpočtu podepsaná starostou městského obv odu, kterou městský obv od předal jako podklad pro sestav ení
souhrnné bilance rozpočtu města. Ukazatele souhrnné bilance rozpočtu města schválené zastupitelstvem města, jsou pro zastupitelstvo městského obv odu závazné.
(5) Ukazatele souhrnné bilance tvoří:
a)

př íjmy v daném roce

b)

v ý daje v daném roce

c)

financov ání

(6) Zastupitelstvu města musí bý t rozpočet předložen v e skladbě, z níž jsou jasně pa-

t rné záv azné ukazatele pro

a)

r adu města při hospodaření v průběhu roku;

b)

m ěstské obv ody pro sestavení rozpočtu (souhrnný finanční vztah rozpočtu měs ta a
m ěstských obvodů)

c)

h ospodaření příspěvkov ých organizací a jiných právnických osob městem zřízených

d)

pr ávnické a fy zické osoby , které mají bý t příjemci dotací, příspěvků a darů z rozpočtu
celoměstský ch orgánů.

(7) Po schválení rozpočtu jsou jednotliv í správci rozpočtu pov inni prov é st r ozpi s záv azných ukazatelů dle podrobné rozpočtov é skladby a správci rozpočtu, kteří plní zřizov atelské funkce též zajistí rozpis předepsaných limitů na jimi řízené organizace a organizační složky . Rozpis závazných ukazatelů a limity pro správce rozpočtu celoměstských orgánů a jednotliv é složky finančního v ztahu k městským obv odům zajišťuje příslušný odbor magistrátu.
Čl ánek 28e
Rozpočt ové provizorium

(1) Není-li rozpočet celoměstský ch orgánů schválen do 1. ledna kalendářního r oku,
h ospodaří celoměstské orgány do doby schválení rozpočtu v rozpočtov ém prov izor iu. Pr av idla rozpočtov ého prov izoria pro hospodaření celoměstských orgánů schvaluje zastupitel stv o
m ěsta. V období rozpočtov ého prov izoria musí celoměstské orgány zabezpečit zejména plnění
pov inností stanov ených zákonem a dalších závazků, jejichž neuhrazením by město mohlo následně utrpět finanční škodu.
(2) Neschválení rozpočtu celoměstský ch orgánů zastupitelstvem města není př ekážkou pro schválení rozpočtu městského obv odu, je-li schválen zastupitelstvem města finanční
v ztah rozpočtu města k městským obv odům.
(3) Není-li rozpočet městského obv odu schválen do 1. ledna kalendářního roku, hos ≈
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podaří městský obv od do doby schválení rozpočtu v rozpočtov ém prov izoriu. Pravidla rozpočt ov ého prov izoria pro hospodaření městského obv odu schvaluje zastupitelstvo městského obv odu. V období rozpočtov ého prov izoria musí městský obv od zabezpečit zejména plnění pov inností stanov ených zákonem a dalších závazků, jejichž neuhrazením by m ěsto m ohlo n ásledně utrpět finanční škodu.

(4) Pokud městský obv od neschválí pravidla rozpočtov ého prov izoria, h os podaří dle
pr avidel rozpočtov ého prov izoria schválených v zastupitelstvu města.
(5) V případě uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtov é odpov ědnost i
jsou pravidla rozpočtov ého prov izoria stanov ena v mezích příslušného zákona.14b
Čl ánek 28f
Hospodaření podle rozpočtu

(1) Město uskutečňuje sv é finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a
po celý rozpočtový rok prov ádí jeho kontrolu.
(2) Do pln ění rozpočtu města se zahrnují takov é příjmy a výdaje resp. finanční operace, které by ly uskutečněny v kalendářním roce. Pr o j ejich zařazení j e rozhodující datum
př ipsání anebo odepsání prostředků na bankov ních účtech.
(3) Za hospodaření podle rozpočtu schváleného zastupitelstv em m ěsta odpov ídá rada
m ěsta, za hospodaření podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obvodu odpov ídá rada obv odu.
(4) Jednotliv í správci rozpočtu odpov ídají radě za čerpání hospodaření dle r ozpočtu.
Čerpání rozpočtu města a dodržov ání právních pov inností města a jeho or gánů v r ozpočtov ém hospodaření v četně výkaznictví zajišťují příslušní správci v rozsahu sv ého rozpočtu.
(5) Čerpání v šech částí rozpočtu musí bý t pravidelně s l edov áno, v y hodnocov áno a
př edkládáno příslušnému zastupitelstvu.
(6) Met odickou činnost v oblasti finančního hospodaření v ůči v šem měst ský m obv odům, organizačním složkám města, příspěv kovým organizacím a obchodním spol ečnostem ,
kt eré hospodaří s majetkem a záv azky města, vykonává magistrát. Směrnice a další metodické poky ny vydané magistrátem v této oblasti jsou pro v šechny závazné.
(7) Kontrolní činnost v ůči městský m obv odům, organizačním složkám a př íspěv kov ým organizacím města vykonává příslušný odbor magistrátu, v ůči příspěvkov ý m or ganizacím vykonávají kontrolní činnost též odbory magistrátu a odbory městských obv odů, které zajišťují odborný dohled a koordinaci za účelem plnění úkolů zřizov atele. Vůči př íj em cům v eř ejné finanční podpory vykonává kontrolní činnost dle zv láštního zákona14c odbor magistrátu
či odbor městského obv odu, pokud by la veřejná finanční podpora poskytnuta orgánem měst ského obv odu.
(8) V šechny závažné nedostatky, zjištěné při kontrolách dodržov ání rozpočtové kázně,
m usí bý t neprodleně po projednání s příslušným odborem Ekonomického úřadu předl oženy
r adě města nebo městského obv odu a finančnímu výboru příslušného zastupitelstva. Dojde-li
k porušení rozpočtov é kázně příjemcem v eřejné finanční podpory, rozhodují o odv odu za porušení rozpočtov é kázně a o penále orgány celoměstské nebo orgány městského obv odu podle
t oho, zda by la v eřejná finanční podpora poskytnuta orgánem celoměstským či orgánem měst14b § 13

odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

14c Zákon č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole.
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ského obv odu.

(9) Doh led nad hospodařením s rozpočtem města a rozpočtem celoměstských or gánů
v y konává finanční výbor zastupitelstva města a dohled nad rozpočty městský ch obv odů vykon ávají finanční výbory zastupitelstev obv odů.
Čl ánek 28g
Zm ěny rozpočtu

(1) V průběhu rozpočtov ého roku může bý t schválený rozpočet změněn z důvodů
a)

or ganizačních

b)
c)

v ěcných
m etodických

(2) Zm ěny rozpočtu se prov ádějí rozpočtovými opatřeními. Rozpočtov ým opatřením

je

a)

př esun rozpočtových prostředků, kdy se jednotlivé příjmy a výdaje v zájemně ov liv ňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů

b)

zv ýšení celkov ého objemu rozpočtu - příjmů na úhradu nových a dosud nezajištěných
v ý dajů

c)

sn ížení celkov ého objemu rozpočtu - v ázání rozpočtových výdajů za předpokladu nežádoucího vývoje příjmů, zejména při hrozícím schodku

d)

zm ěny v ztahu rozpočtu města k jiným rozpočtům

(3) Rozpočtov á opatření, kterými se prov ádí změny záv azných ukazatelů, s chv aluje

zastupitelstvo vyjma těch, která v e stanov eném rozsahu postoupí k prov ádění radě.

(4) Zpr acov ání návrhu na prov edení rozpočtov ého opatření rozpočtu celom ěsts ký ch
or gánů se řídí metodickými poky ny Ekonomického úřadu.
(5) K n ávrhu na prov edení rozpočtov ého opatření celoměstských orgánů se vyjadřuje
Ekon omický úřad, k návrhu na prov edení rozpočtov ého opatření městského obv odu př íslušný odbor městského obv odu. V případě, že je návrh na prov edení rozpočtov ého opatření ze
strany městského obv odu v ůči rozpočtu celoměstských orgánů nebo organizacím, jejichž zř i zov atelskou funkci městský obv od neplní, konzultuje návrh s příslušný m odb orem Ek on om ického úřadu.
Čl ánek 29
Uk on čení hospodaření za uplynulý kalendářní rok

(1) Po skončení roku město zajišťuje přezkum hospodaření za uplynulý rok auditorem
dle zv láštního zákona 15.
(2) Pot řebnou součinnost s auditorem zabezpečuje příslušný odbor magistrátu, s nímž
jsou v šichni jednotliví správci rozpočtu pov inni spolupracov at.
(3) Nápravná opatření vyplývající z výsledku přezkoumání hospodaření jsou záv azná i
pr o městské obv ody .
(4) Finanční v ýbor zastupitelstva města předkládá zastupitelstvu vlastní stanov isko ke
zpráv ě o výsledku přezkoumání hospodaření.
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.
≈
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(5) Záv ěrečné vyúčtov ání přijatých dotací je prov áděno dle platných právních nor em ,
jeho zpracov ání řídí příslušné odbory magistrátu na základě pokynů Ministerstva financí ČR
a Krajského úřadu Plzeňského kraje.
(6) Po skončení roku město zajišťuje zpracov ání záv ěrečného účtu a účetní závěrky dle
zv láštního zákona 15a .
(7 ) Skončí-li hospodaření celoměstských orgánů přebytkem, pak se ús pory v ý dajů a
zv ýšení příjmů městského obv odu oproti rozpočtu na příslušný rozpočtový rok po finančním
v y pořádání pov ažují za přebytek hospodaření městského obv odu. Po odsouhlasení př eby tků
jednotlivých složek rozpočtu v zastupitelstvu města rozhoduje o jejich použití př í slušné zastupitelstvo.

(8) Skončí-li hospodaření celoměstských orgánů schodkem a hospodaření měst ský ch
obv odů přeby tkem, rozhodne zastupitelstvo města po vyjádření zastupitelstev obv odů o podílu účasti jednotlivých rozpočtů na pokrytí schodku a o konečné výši přeby tku městský ch obv odů. Skončí-li schodkem hospodaření městského obv odu, rozhodne o způsobu jeho krytí zastupitelstvo města po vyjádření zastupitelstva městského obv odu.
(9) Záv ěrečný účet a účetní záv ěrka m usí bý t pr oj ednány v zastupitelstv u m ěsta
n ejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Dílčí záv ěrečné účty a účetní záv ěrky m ěsts ký ch obv odů m usí bý t pr oj ednány v zastupit elstv u m ěstského obv odu
v přiměřené lhůtě před projednáváním záv ěrečného účtu a účetní záv ěr ky v zastupite lstv u
m ěsta. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem, vyjma mateřský ch š kol,
m usí bý t projednány v radě města nejpozději do 30. června následujícího roku. Účetní záv ěrky mateřský ch škol musí bý t projednány nejpozději do 30. června následujícího roku v r adě
m ěstského obv odu. V případě městských obv odů 5 - 1 0 musí bý t účetní závěrky m ateř ský ch
škol projednány nejpozději do 30. června následujícího roku v zastupitelstvu měst ského ob v odu.
Čl ánek 30
Správa majetku města

(1) Plzeň je jako právnická osoba nadána způsobilostí k v lastnickém u pr áv u v e st ej n ém rozsahu jako jiné osoby; v lastnictví města požívá stejné ochrany jako v lastnictv í j iný ch
osob. Vlastnická sv oboda města při nakládání s v lastnictvím města je v šak v zhl edem k jeho
v eřejnému charakteru a určení pro v eřejně prospěšné účely om ezena zákonem , v š echny or gány města jsou proto pov inny při péči o majetek a majetkov á práva města:
1.

pečov at o zachov ání majetku a jeho rozv oj,

2.

chránit majetek před zničením a poškozením, odcizením, zneužitím a jinými neopr ávněnými zásahy,

3.

v ést ev idenci v eškerého městského majetku. Tuto ev idenci vede každý správce za
spravov aný majetek a souhrnnou evidenci v ede podle podkladů j edn otl iv ých
správců magistrát.

4.

u platňov at právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení,

5.

sledov at, zda dlužníci řádně a včas plní sv é závazky,

6.

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

(2) Základním pravidlem při nakládání s majetkem města Plzně, záv azným pro v šechny správce nakládající s tímto majetkem, je v ždy hájení zájmu města tak, aby by lo dosaženo

15a Zákon č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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m aximálního trvalého prospěchu pro město a jeho občany . V př ípadě nejasnosti o zájm u
m ěsta je rozhodující stanov isko rady města, nerozhodlo-li v této v ěci již zastupitelstvo města.

(3) Majetek města je rozhodnutím zastupitelstva města nebo r ady m ěst a sv ěřov án
jednotlivým správcům, jimiž mohou bý t:
a)

m ěstské obv ody, které mohou mít majetek sv ěřen do trvalé správy1 6 , př i n íž s t ím to
m ajetkem nakládají samostatně v plném rozsahu v lastnických práv vyjma zcizov ání a
zastavov ání nemov itého majetku, který je uveden v příloze č. 3 tohoto St atutu, a v y jm a zatěžov ání tohoto majetku právem stavby a zákazem zcizení a zatížení; do t rv al é
správy městským obv odům se sv ěřuje též mov itý majetek města, který městské obv ody spravov aly ke dni účinnosti tohoto Statutu, a majetek, který městské obv ody pr o
m ěsto nabudou v rámci sv ého hospodaření;

b)

př íspěv kov é organizace města;

c)

or gány a zařízení města bez právní subjektiv ity (např. magis trát, měs ts ká policie,
popřípadě i organizační s ložky nebo zařízení městských obvodů);

d)

jiné právnické nebo fy zické osoby na základě smluvního v ztahu.

(4) Městské obv ody mají dále v operativ ní správě17 nemov itý majetek města, kt erý s e
n achází v jejich územním obv odu a který není sv ěřen do jejich trvalé správy nebo není sv ěřen
podle odst. 3 písm. c) do správy orgánům města s celoměstskou působností nebo podle odst.
3 písm. d) do správy jiné právnické nebo fy zické osobě na základě smluvního v ztahu, n estan ov í-li tento statut nebo jiný právní předpis jinak; při výkonu operativ ní správy oh ledně t oh oto majetku městské obv ody zabezpečují péči, vykonávají r ozhodov ací pr av om oci a činí
pr ávní úkony výslov ně uvedené v tomto Statutu nebo jiném právním předpisu města, n estan ov í-li zřizov ací listina příspěv kov é organizace, že tuto péči, rozhodov ací pravomoci a práv ní
ú kony činí u majetku předaného k hospodaření příspěvkov é organizaci tato příspěv kov á or ganizace.
(5) Městskému obv odu Plzeň 3 se sv ěřuje do operativ ní správ y t éž m ov itý m aj etek,
kt erý město nabyde nevyzvednutím nálezu dle zv láštního zákona18; jeho orgány též zabezpečují uskladnění nalezených v ěcí a jejich vydávání v lastníkům a po uply nutí úschov né lhůty
jsou oprávněny rozhodnout o jejich případném zničení, nebudou-li užity pro pot řeby m ěsta
n ebo příslušným orgánem celoměstským určeným k zcizení; jde-li v šak o zv ířata a hrobov á
zařízení, patří tato působnost orgánům celoměstským.
(6) Správce vyjma správce podle odst. 3 písm. a) může nakládat se sv ěřeným majetkem
m ěsta za podmínek a zásad stanov ených zastupitelstvem nebo radou města nebo sjednaný ch v
př íslušné smlouvě o správě městského majetku či ve zřizov ací listině příspěvkov é organizace.
(7) Majetek sv ěřený obv odům podle odst. 3 písm. a) lze městským obv odům odejmout
r ozhodnutím zastupitelstva města zejména v následujících případech:
a)

v celoměstském zájmu, tj. například:
1. asanace části území obce podle schválené územně-plánov ací dokumentace,
2. př íprava a realizace by tov é výstavby,
3. v y tvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem,

16 § 132

obecního zřízení.

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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4.
5.
6.
7.

př íprava a realizace terénních úprav, těžebních a jim podobný ch neb o s n im i
souv isejících prací,
v y tvoření podmínek nezbytných pro řádné užívání pozemků či staveb,
př íprava a realizace stavby a správy dálnic, silnic a místních komunikací,
zabezpečení dalších potřeb stanov ených územním plánem;

b)

n espravují-li jej s péčí řádného hospodáře, zejména neodstraní-li nedostatky v hospodaření v e lhůtě stanov ené orgánem s celoměstskou působností;

c)

n a žádost městského obv odu.

K odnětí trvalé správy nemov itého majetku uvedeného v příloze č. 3 Statutu obv odům
je nutná změna přílohy č. 3 Statutu.
(8) Zastupitelstvu města musí bý t pro jeho rozhodov ání o sv ěření majetku podle odst.
3 písm. a) a o jeho případném odnětí podle odst. 7 tohoto článku předloženo i stanov isko pří slušného obvodního zastupitelstva městského obv odu, jemuž má bý t majetek sv ěřen či odňat;
v ý jimkou je nebezpečí z prodlení, kdy stačí stanov isko starosty.
(9) Městské obv ody nemají právo rozhodov at o prodeji, směně, ani darov ání nem ov i t ého majetku města Plzně jiným osobám, ani o získání (koupi, směně, darování) cizího nem ov itého majetku do vlastnictví města Plzně; městské obv ody nemají právo rozhodov at ani o
v ý půjčce či výprose nemov itého majetku města Plzně, vyjma majetku sv ěřeného jim přílohou
č. 3 Statutu. K záměrům města v těchto v ěcech mají právo se vyjádřit.
(10) Městské obv ody mají právo rozhodov at o pronájmu a pachtu pozemků a místních
komunikací v majetku Plzně na území obv odu s předchozím souhlasem magistrátu, nejde-li o
u žív ání pozemku či místních komunikací ke zřízení trvalé stavby nebo o užívání pozem ku č i
m ístní komunikace ke zřízení dočasné stavby na dobu delší než 5 let nebo o užív ání pozem ku
či místní komunikace za účelem dodatečného pov olení již existující stavby na dobu delší než 5
let. V případě rozporu stanov iska magistrátu se záměrem rady obv odu rozhoduje o pronájm u
a pachtu pozemků a místních komunikací rada města. Z této působnosti obv odů m ohou bý t
r ozhodnutím zastupitelstva města v yňaty pozemky a místní komunikace v zónách zásadního
celoměstského zájmu. Městské obv ody nemají právo rozhodov at o pronájmu budovy, a to ani
v případě, že je součástí pozemku.
(11) O zř izov ání a rušení v ěcných břemen, s v ý jim kou zř izov ání a rušení v ěcný ch
bř emen na nemov itostech sv ěřených obv odu do správy přílohou č. 3 Statutu, rozhodují or gány celoměstské. O zřizov ání a rušení práva stavby, zástavního práva a zákazu zcizení a zatížen í k nemov itostem rozhodují výhradně orgány celoměstské.
(12) Orgány obv odu nejsou oprávněny osv ědčov at jakákoli práva jiných osob k nem ov itostem v e v lastnictví města, v četně nemov itostí sv ěřených obv odu př í lohou č. 3 St atutu ,
form ou notářského zápisu nebo soudním smírem, takov ý úkon je neplatný.
(13) V e v šech správních řízeních, v nichž je město účastníkem správního řízení z dův odů v lastnictví nemov itosti, jednají jménem města orgány celoměstské.
(14) Městské obv ody jednají jménem města jako v lastníka nemov itostí v e v šech soudn ích řízeních, v nichž je město účastníkem řízení z důvodů v lastnictv í nem ov it osti v t rv al é
správě obvodu. Městské obv ody dále jednají jménem města jako v lastníka nem ov itostí v e
v šech soudních řízeních, v nichž je město účastníkem řízení z důvodů v lastnictví nemov itost i
n acházející v operativ ní správě obv odu, pokud nejde o nemov itost předanou k hospodaření
př íspěv kov é organizaci města a pokud účastenství v řízení souvisí s výkonem péče, r ozh odov ací pravomoci nebo právních úkonů sv ěřených obvodu Statutem nebo jiným právním př edpisem města. V ostatních případech jednají jménem města v souvislosti se správ ou nem ov i ≈ 30 ≈
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t ého majetku města v soudních řízeních orgány celoměstské. Městské obv ody i or gány celom ěstské mohou zmocnit k tomuto jednání zaměstnance příspěvkov é organizace m ě sta n ebo
adv okáta či soudního exekutora. Městské obv ody jsou rov něž oprávněny r ozhodnout o post oupení pohledávky města, v zniklé v souvislosti se správou městského m aj etku, k jej ím už
v ymáhání jsou oprávněny nebo pov inny.

(15) Městské obv ody spolupracují s ostatními správci městského m ajet ku a j ednají
jm énem města jako v lastníka při prov ěrkách stavu nemov itého majetku v operat iv ní s práv ě
obv odu a z ní plynoucích úkolů při nápravě nedostatků; při zjištění n esouladu s kutečného
st avu se zápisem v katastru nemov itostí zajišťují opravu údajů v katast ru nem ov itostí pr ostřednictvím magistrátu.
(16) Městské obv ody mohou jménem města najímat cizí nemov itosti, které bude měst o užív at jako veřejné plochy nebo k účelům správy městského obv odu, nacháze jí-l i s e na
ú zemí městského obv odu. Městské obv ody si mohou jménem města v ypůjčov at cizí nem ov it osti nacházející se na jejich území; obdobné platí pro výprosu cizích nemov itostí.
(17) Městské obv ody mohou jménem města Plzně poskytov at ze sv ého rozpočtu dot ace, příspěvky a dary vyjma v ěcí nemov itých, jménem města mohou dary vyjma v ěcí nem ov itý ch též přijímat, a to i jsou-li účelov ě určeny.
(18) Podm ínkou pro uzavření každé smlouvy o poskytnutí dotace, pří spěv ku či daru
or gánem obv odu či orgánem s celoměstskou působností je čestné prohlášení příjemce dotace,
př íspěv ku či daru o tom, že příjemce nemá v ůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěv kovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůt ě splatnost i a že př íjem ce není
s m ěstem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních s porů za
zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti. Součástí návrhu na posky tnutí dotace, příspěv ku či daru předkládaného příslušnému orgánu města nebo obv odu m usí
bý t přehled dotací, příspěvků a darů tomuto příjemci poskytnutých městem, měst ský mi ob v ody , městem zřízenými nadacemi a nadačními fondy za předchozí kalendářní r ok a za kalendářní rok, v němž tento příjemce o poskytnutí dotace, příspěv ku či daru žádá, a to k datu
podání žádosti, a dále přehled již podaných žádostí o poskytnutí peněžních prostředků na tot ožný účel.
(19) Městské obv ody jsou oprávněny zahájit realizaci v last ní inv estiční akce pouze
t ehdy, jsou-li splněny současně tyto podmínky:
a)

m ěstský obv od má zajištěno financov ání investiční akce po celou dobu její realizace z
v lastního rozpočtu, případně z rozpočtov ého výhledu;

b)

jedná se o investiční akci realizov anou výhradně na městských nemov itostech.

Pokud bude třeba v rámci přípravy investiční akce městského obv odu získat do majetku měst a cizí nemov ité věci dotčené investičním záměrem, je pov inností městského obv odu zajist it
v rámci rozpočtu městského obv odu i finanční prostředky na výkupy t akov ý ch nem ov itý ch
v ěcí, nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak.

(20) Př i zadávání v eřejných zakázek souvisejících se správou městského majetku pr ov ádí správce výběr dodavatele postupem podle zv láštního zákona. Je-l i m ajetek v t rv alé či
operativní správě obv odu, plní úkoly zadavatele orgány městského obv odu. Je-li m aj etek v e
správě příspěv kov é organizace, plní úkoly zadavatele tato příspěvkov á organizace19. Je-li m a-

19 Tím nejsou

dotčena případná omezení zástupce zadavatele stanovená zvláštním zákonem (§ 43 odst. 2 zá k ona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
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jetek v e správě orgánů s celoměstskou působností, plní úkoly zadavatele orgány celoměstské.
Pokud je veřejná zakázka související s majetkem v e správě příspěv kov é organizace financov án a z rozpočtu orgánů s celoměstskou působností, může úkoly zadav atele po doh odě s př íspěv kov ou organizací plnit orgán celoměstský; pokud je v eřejná zakázka související s m ajetkem v e správě příspěvkov é organizace nebo v e správě orgánu s celoměstskou pů sobností fin ancov ána z rozpočtu městského obv odu, může úkoly zadavatele na základě písemného s ouh lasu příslušného správce plnit orgán tohoto městského obv odu; v případě st anov ení t echn ických podmínek příslušným správcem jsou tyto podmínky pro městský obv od závazné. Je li m ajetek města v e správě jiné právnické osoby nebo fy zické osoby na základě m andátní či
obdobné smlouvy, plní úkoly zadavatele buď orgány celoměstské, neb o or gány m ěst ského
obv odu 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 v eřej ný ch zakázek vydávaných orgány celoměstskými.

(21) Orgán, který podle tohoto Statutu rozhoduje o nájmu nebo výpůjčce, r ozhoduje
t éž o souhlasu s podnájmem či přenecháním v ypůjčené v ěci další osobě, jakož i o př echodu
pr áv a pov inností z nájemního či výpůjčního vztahu a o dalších otázkách s těm it o pr áv ním i
v ztahy spojenými. O vymáhání pohledávek z nájemního v ztahu a bezdůvodného obohacení z
u žív ání majetku města bez právního důvodu a o jejich případném odpuštění rozhodují orgány
celoměstské nebo orgány obv odu v záv islosti na tom, které orgány (zda orgány c elom ěstské
n ebo orgány obv odu) o nájmu rozhodov aly nebo dle tohoto Statutu měly rozhodov at. U stan ov ení tohoto odstavce se v případě pachtu a výprosy použijí obdobně.
(22) Správu a pořizov ání výpočetní techniky a jejího programov ého vybavení i k om un ikačních zařízení a sítí pro přenos digitálních dat zabezpečují orgány celoměstské, zpravidla
pr ostřednictvím příspěv kových organizací nebo jiných právnických osob městem ov ládaných.
(23) O h ospodářském využití městský ch lesů a rybníků, jakož i o využív ání nemov itost í v e v lastnictví města, nacházejících se mimo území města, rozhodují orgány celoměstské.
Čl ánek 31
Nebytové prostory

(1) Neby tovým prostorem se pro účely Statutu rozumí místnost nebo soubor místnost í, které jsou určeny k jinému účelu než je by dlení.
(2) Orgány s celoměstskou působností v e v ztahu k neby tovým prost orům a k bu dov ám s nebytov ými prostory v e v lastnictví města, které nejsou sv ěřeny městským obv odům do
jejich trvalé správy přílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují v edení úplných a aktuálních údajů o těchto neby tových pr ost orech a budov ách s neby tovými prostory ;

b)

st anov í soutěžní podmínky a zadáv ají veřejné zakázky k zajištění správy těchto neby t ových prostorů a budov s neby tov ý mi pr ost ory , uzav írají s v y braný mi s práv ci
sm louvy o správě a kontrolují nebo řídí jejich činnost;

c)

zastupují město jako v lastníka těchto neby tových prostorů v or gánech s polečenstv í
v lastníků a dále zastupují město jako spoluvlastníka budov s nebytovými prostory na
jednáních spoluvlastníků budov s neby tovými prostory;

d)

zajišťují komplexní správu těchto nebytov ých prostorů a budov s neby tovými pr ost ory ;

e)

r ozhodují o užív ání nebytových prostorů a budov s neby tovými prostor ami os obami
odlišnými od města, a to po předchozím vyjádření příslušného městského obv odu;

f)

plní všechny další úkoly v lastníka těchto nebytových prostorů a budov s neby tov ý mi
pr ostory.
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(3) Orgány obv odu v e v ztahu k nebytovým prostorům a k budov ám s neby tov ý mi
pr ostory v e v lastnictví města, které nejsou sv ěřeny městským obv odům do jejich trvalé správy
př ílohou č. 3 Statutu, jsou oprávněny se předem vyjadřov at k záměru města přenechat neby t ov é prostory či budovy s neby tovými prostory k užív ání osobě odlišné od města. Nevyjádří-l i
se orgány obv odu k záměru města do 30 dnů ode dne výzvy ke sdělení vyjádření, má se za t o,
že se záměrem města souhlasí.
(4) Orgány obv odu v e v ztahu k nebytovým prostorům a k budov ám s neby tov ý mi
pr ostory v e v lastnictví města, které jsou sv ěřeny městským obv odům do jejich t rv al é s práv y
př ílohou č. 3 Statutu:
a)

zajišťují v edení úplných a aktuálních údajů o těchto neby tových pr ost orech a budov ách s neby tovými prostory ;

b)

zajišťují komplexní správu těchto nebytov ých prostorů a budov s neby tovými pr ost ory ;

c)

plní všechny další úkoly v lastníka těchto nebytových prostorů a budov s neby tov ý mi
pr ostory s výjimkou jejich zcizení a zřizov ání zástavního pr áv a k těm to neby tov ý m
pr ostorům a budov ám s neby tovými prostory.
Čl ánek 32
Právnické osoby m ěsta

(1) Zakládání a zřizov ání i rušení příspěvkov ých organizací a jiných právnický ch os ob
je vyhrazeno orgánům s celoměstskou působností, stejně jako rozhodov ání o v stupu města do
již existujících právnických osob založených jinými osobami. Zastupitelstvu je též vy hrazeno
schvalov ání zřizov acích listin a zakladatelských smluv a vydávání souhlasu se zněním st anov
či statutů právnických osob, v nichž je město členem, akcionářem nebo společníkem.
(2) Delegov ání zástupců města na v alné hromady právnických osob, v nichž má město
m ajetkový podíl nebo jejichž je členem, je vyhrazeno orgánům celoměstský m. Or gány c elom ěstské také navrhují zástupce města do ostatních orgánů pr áv nický ch os ob, v nichž m á
m ěsto majetkový podíl.
(3) Je-li město jediným společníkem nebo akcionářem obchodní společnosti , rozhodu je v e v ěcech města jako jediného společníka nebo akcionáře orgán celoměstský.
(4) Úkoly zřizov atele nebo zakladatele podle zv láštních právních př edpi sů plní v ůči
pr ávnickým osobám města orgány celoměstské, nestanov í-li Statut nebo jiný právní př edpis
jinak. Orgány celoměstské mohou plnění dílčích úkolů vyjma úkolů uvedených v odstavcích 1
až 3 přenést na orgány městských obv odů.
(5) Př íspěvkov á organizace města je pov inna v e sv é činnosti dodr žov at v edle plat ný ch právních předpisů též poky ny a sm ěrnice města a dodržov at rozpočtov ou kázeň v ůči
r ozpočtu města. Na žádosti orgánů a organizačních složek města a členů zastupitel stev odpov ídají organizace nejdéle do 30 dnů, na dotazy a připomínky občanů m ěst a do 6 0 dn ů.
Vy dáv á-li organizace jménem města stanov iska a připomínky pro pot ře by j iný ch os ob v e
spr ávních řízeních, jichž je město nebo příspěv kov á organizace účastníkem řízení nebo dot čeným orgánem v eřejné správy, je pov inna tak učinit do 15 dnů od dor učení žádosti , nest anov í-li řízení prov ádějící správní orgán jinak.
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Část 5
Právní předpisy města
Čl ánek 33
Obecn ě závazné vyhlášky a nařízení

(1) Obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) vydává město v e sv é sam ost atné
pů sobnosti na základě ústavního zmocnění, k jejich přijetí je příslušné zastupitelstv o m ěst a.
Vy hlášky musí bý t v souladu s Ústavou ČR, ústav ním i a j iný mi zákony , m ezinárodním i
sm louvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republ ika v ázána 2 0 , a
t ímto Statutem.
(2) Nařízení vydává město v přenesené působnost i, pouze na základě zv láštního
zm ocnění zákona a jen v jeho mezích. K přijetí nařízení je příslušná rada města. Nařízení musí bý t v souladu s Ústavou ČR, ústav ním i a jiný mi zákony , m ezinárodním i sm louv am i,
k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika v ázána21, nařízeními v lády
a vyhláškami ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy a tímto Statutem.
(3) Podr obnosti o postupu přípravy, schvalov ání a vydávání právních předpisů m ěst a
jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto Statutu.

Část 6
S ymboly a ceny města
Čl ánek 34
Zn ak města

(1) Zn ak města Plzně má tuto podobu:
Čtv rcený štít se srdečním štítkem. V prvním stříbrném poli jsou dv a v zh ůru
postav ené a od sebe odv rácené zlaté klíče dole sv ázané. V dru hém zlatém poli je
v pravo hledící stojící zbrojnoš ve stříbrném brnění s připásaným mečem se zlatý m
jilcem , lev icí přidržov aný m . V prav ici drží prav ou polov inu černéh o orla
s červeným jazykem. V třetím zeleném poli je zlatý dv ouhrbý velbloud vlevo kráčející. Ve čtvrtém červeném poli je stříbrná chrtice ve skoku se zdv iženým ocasem, na
krku se zlatým obojkem s kroužkem. Srdeční štítek je č erv ený, na něm stříbrná
h radba s římsou a cimbuřím o 5 stínkách mezi dv ěma stříbrnými věžemi. Věže mají dole otev řenou branku , nad ní řím su s třem i stínkam i, v y soké ú zké okno
s v imperkem, podsebití a jehlancov ou střechu s fiálou. Uprostřed hradby je otevřená černá gotická brána, po jejích stranách trojlístkov á okna. V bráně stojí na ská le
v levo h ledící král ve stříbrném brnění v červeném plášti a v helmě s klenotem č ernéh o orlího křídla. V pravici drží o rameno opřený nahý meč, lev ic í si kry je h ruď
gotickým štítem, v němž je v červeném poli český lev. Nad cimbuřím v yrůstá stříbrná postava prostovlasé dívky, která drží v každé ruce prapor obrácený žerdí v en.
V pravici je to červený prapor s českým lvem, v levici modrý pr apor s m orav skou
nekorunovanou orlicí. Na štítě je vysoký zlatý kříž vztyčený na zeleném trojvrší, n a
němž je zlatými majuskulními písmeny nápis IN HOC/SI GN O/VINCES. Po obou
20 Čl.

10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

21 Čl.

10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.
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stranách kříže se pne odspodu zelená olivov á ratolest. Za spodn ím i pah or ky jsou
dv ě hrncov é přilby od sebe odv rácené. Podle pravé přilby trčí kosmo vzhůru zespodu štítu halapartna, podél lev é přilby šikmo zespodu štítu palcát ( bu zikán), obojí
přirozené barvy. Štítonošem je anděl s m írně 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.
(2) V edle tohoto znaku se užív á pro běžné účely i znak malý , který má podobu shodn ou s podobou štítu v elkého znaku, ale je bez honosných kusů a štítonoše.
(3) Znak může být užíván jen důstojným způsobem odpov ídajícím jeho historii a v ý znam u města. Karikov ání, zesměšňov ání a jiné hanobení znaku je nepřípustné. Ochranné pole kolem
znaku, do něhož nesmí zasahov at žádné nápisy ani jiné grafické symboly a kresby, sahá u v elkého
znaku do vzdálenosti 1/4 jeho šířky a u malého znaku do v zdálenosti 1/5 jeho š ířky , a to v šem i
sm ěry od znaku.
(4) Zn ak města mohou užívat v šechny orgány a organizační složky města, jakož i př í spěv kov é organizace města a jiné právnické osoby , jichž je Plzeň jediným členem , s polečníkem nebo akcionářem.
(5) Zn ak města mohou důstojným způsobem užív at též jeho občané, nejde-li o užití ke
kom erčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.
(6) Jin é osoby mohou užívat znak města pouze s předchozím souhlasem rady m ěsta,
př i užití ke komerčním účelům či propagaci podnikání případně i za úplatu, a to v ždy podle
poky nů městského archiv u a v grafické úpravě schválené městský m archiv em . Be zúplatné
pr ávo užív ání znaku města, udělené před účinností tohoto Statutu, zůstává nedotčeno.
(7) Rada města může na návrh městského archiv u vydat podrobné pokyny ke grafické
ú pravě městského znaku a jeho užívání.
(8) Ukládání postihů22 za neoprávněné či nesprávné užív ání městského znaku je v působnosti magistrátu; v šechny orgány a organizační s ložky m ěsta js ou pov inny upozornit
m agistrát na nesprávné či neoprávněné užívání znaku nebo jeho hanobení. Pro občany města
je pom oc při ochraně znaku v ěcí jejich občanské cti.
Čl ánek 35
V lajka města

(1) V lajka města má čtvrcený list, v žerďov é části horní pole bílé, dolní zelené, v e vlající části horní pole žluté, dolní červené. Poměr stran v lajky je 2:3.
(2) K u žívání vlajky není nutný souhlas orgánů města, i vlajku lze v šak užív at pouze
dů stojným způsobem.
(3) V lajka se užív á zejména ke slavnostní výzdobě města a k označení budov , v n ichž
sídlí orgány města v četně orgánů městských obv odů. Je-li v lajka užív ána s polečně s j iný mi
v lajkami či prapory, s výjimkou státní v lajky 22a , 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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Čl ánek 36
Ba rvy m ěsta
Barv y města Plzně jsou odv ozené od znaku, tj. bílá, žlutá, zelená a červ ená. V t om t o
poř adí jsou užív ány též na stužkách (kvadrikolórách).
Čl ánek 37
Měst ská pečeť

(1) Městské historické pečetidlo Plzně z roku 1307 má tuto podobu: V kot ouči o pr ům ěru 82 mm je obraz srdečního štítku městského znaku (bez štítu). Po obou stranách v ěží j e
v pečetním poli ještě ozdobná ratolest. Při okraji pečetě je perlov cem oddělený opis got ickou
m ajuskulou: + SIG / ILLV . CIWITATIS. D . NOWA . PILSEN REGI . B / OhIE, který je nahoř e přerušen střechami obou věží.
(2) Pečetí se výhradně červeným v oskem.
(3) Městská pečeť je primátorskou insignií, její užív ání je v e výhradním právu prim át ora a je nepřenosné. Primátor může darov at vyobrazení městské pečet i občanům m ěst a a
dalším fy zickým osobám, které se zasloužily o rozv oj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv
a zájmů a podobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.
Čl ánek 38
Primátorský řetěz

(1) Pr imátorský řetěz ze dne 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pr o pu rkm istry
králov ského města Plzně), tvoří 14 dílů (článků) spojených v ždy třemi očky a záv ěsný zlatý
m edailon. Středov ý (závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti
a na rubu obrazem žehnání plzeňské radnici. Dv a články řetězu jsou opatřeny hi stor ický m
zn akem Králov ství českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden
plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodrahokamy v městský ch
barvách. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král a císař František Josef I., po stranách
zem ský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon česká králov ská koruna a dole j ej
př esahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoš e a hon osných kusů a po obv odu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. m ěsta Plzn ě sv ém u pu rkm istru MDCCCCXII“ .
(2) Řetěz je oprávněn a při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zv láštního
v ý znamu také pov inen nosit primátor města.
Čl ánek 39
Ceny města

(1) Zastupitelstvo města může na návrh rady města nebo rady obv odu jako cenu měs t a udělit fy zickým i právnickým osobám nebo kolektivům fy zických osob
1.

Cenu města Plzně

2.

Cenu 1. Června

3.

Um ěleckou cenu města Plzně.

(2) Podr obnosti o cenách města a jejich udělov ání jsou přílohou č. 5 tohoto Statutu.
(3) Rada města může rozhodnout o zřízení cen primátora pro v ítěze sportov ních s out ěží, kulturních přehlídek, autory architektonických děl a pro zv lášť úspěšné studenty základn ích i středních škol a stanov it podrobnosti jejich udělov ání primátorem.
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(4) Rada městského obv odu může rozhodnout o zřízení ceny starosty pro v ítěze spor t ov ních soutěží, kulturních přehlídek a zv lášť úspěšné žáky základních š kol a st anov it podr obnosti jejich udělov ání starostou.
(5) Cenou města je i zřízení čestného hrobu v péči města v případech, kdy čestný ob čan či nositel Ceny města Plzně nebo fy zická osoba, jíž by jinak by lo uděleno čestné občanství
n ebo 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. Podr obnosti
o zř izov ání čestných hrobů a péči o ně stanov í rada města.

Část 7
Přenesená působnost
Čl ánek 40
Přen esená působnost

(1) Město vykonává v případech stanov ených zákonem jménem státu též státní správu
v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pov ěř eného ob ecního
úřadu a obecního úřadu. Přenesenou působnost vykonávají magistrát, úřady m ě stský ch obv odů a zv láštní orgány ustavené podle zv láštního zákona primátorem nebo starostou obv odu.
Za podmínek stanov ených zákonem mohou přenesenou působnost vykonávat též komise rad
obv odů. Zastupitelstva a rady vykonávají přenesenou působnost jen výjimečně v př ípadech
v ý slov ně stanov ených zv láštním zákonem. Při výkonu přenesené působnosti vyjma vydáv ání
pr ávních předpisů města (nařízení) se příslušné orgány řídí Ústavou, ústavními a jiný mi zákony , mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a j im iž j e Česká
r epublika v ázána23, nařízeními v lády a vyhláškami ministerstev a jiných úst ředních or gánů
st átní správy a dále též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů zv eřejněný mi v e Věstníku v lády pro orgány krajů a orgány obcí.
(2) Není-li tímto Statutem nebo jeho přílohami stanov eno jinak, vykonávají př enesen ou působnost:
a)

or gány obv odů v rozsahu přenesené působnosti v šech ob cí a pov ěřený ch ob ecních
úřadů s výjimkou té, kterou zastupitelstvo vyhradilo orgánům s celoměstskou pů sobn ostí tímto Statutem nebo jiným právním předpisem města, a dále působnost obecníh o úřadu obce s rozšířenou působností na ně přenesenou tímto Statutem nebo j iný m
pr ávním předpisem města a působnost přenesenou na ně v eřejnopráv ní sm l ouv ou
m ěsta s jinými obcemi; tímto ustanov ením není dotčena možnost přev zetí v ěci příslušející orgánům městského obv odu k vyřízení orgánem celoměstským podle zv láštního
zákona 24.

b)

Orgány s celoměstskou působností v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností
v y jma působnosti přenesené tímto Statutem nebo jiným právním předpisem na městské obv ody , a dále v rozsahu přenesené působnosti v šech obcí a pov ěřených obecních
úřadů, které jim město vyhradilo tímto Statutem; jsou též odv olacím orgánem v e v ěcech přenesené působnosti sv ěřené městský m obvodům a přezkoumávají rozhodnutí
or gánů městských obv odů vydaná v e správním nebo daňov ém řízení. Orgány s cel o-

23 Čl.

10 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

24 Např.

§ 80 odst. 4 písm. b) a § 131 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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m ěstskou působností vykonávají též přenesenou působnost obce s rozšířenou působn ostí a obce s pov ěřeným obecním úřadem na území obcí, příslušejících do správního
obv odu Plzně podle zv láštního právního předpisu, není-li v eř ejnopráv ní sm l ouv ou
st anov eno jinak.
V šechny orgány města při výkonu přenesené působnosti dbají účelného spojov ání v ěcí v e společné řízení25 a v zájemně se informují k zajištění souladnosti svých současně
pr obíhajících postupů, souvisejících s týmiž právy nebo pov innostmi v daném ří zení
dot čené osoby 26.

c)

(3) Magistrát kontroluje činnost orgánů městský ch obv odů v přenesené působnosti a
posky tuje jim odbornou pomoc v rozsahu nezpůsobujícím vyloučení27 pracov níků magistrátu
z pr ojednávání a rozhodov ání správních případů.
(4) Rozdělení v ěcné příslušnosti v přenesené působnosti mezi orgány obv odů a orgány
s celoměstskou působností je prov edeno přílohami tohoto Statutu č. 6 a 7; tato dělba přísluš n osti nesmí bý t v jednotlivých správních řízeních na újmu dotčených osob tím, že by br ánila
ú čelnému spojov ání věcí. Hrozilo-li by v jednotlivých případech uplatněním dělby příslušnost i v přenesené působnosti rozdělení řešené záležitosti žadatele na dv ě samostatná správ ní ří zení s řetězením správních aktů úřadu městského obv odu a magistrátu, ač u jiných obecních
úřadů by žádost by la v yřizov ána jedním rozhodnutím, přechází působnost ke v šem částem řízení a k vydání rozhodnutí na magistrát.
(5) Dojde-li pro změnu zv láštního zákona ke změně charakteru některé z dosud př en esených působností obce na její působnost samostatnou nebo obr áceně, zůst áv á dělení
kom petencí mezi orgány města a orgány městských obv odů podle příloh toh ot o St atutu zachov áno až do případné změny Statutu.

Část 8
S polečná a závěrečná ustanovení
Čl ánek 41
Spol ečná ustanovení

(1) Př ílohy tohoto Statutu mohou bý t měněny nebo doplňov ány samostatně, pokud jejich změny nebo doplňky nevyžadují zárov eň i změnu Statutu. Přílohu lze m ěnit pouze for m ou obecně závazné vyhlášky.
(2) Kde se v tomto Statutu hov oří o „orgánech města“, rozumí se tím orgány s pů sobn ostí na území celého města i orgány městský ch obv odů.
(3) Pr av omoc jednotlivých orgánů města se řídí zákonem o obcích a zv láštním i pr áv n ími předpisy , není-li tímto Statutem na základě zmocnění zákona upravena odlišně.
(4) Není-li tímto Statutem v některých otázkách dělba působnosti mezi orgány m ě sta
a orgány městských obv odů vymezena, uplatňují se pro zjištění působnosti tato ob ecná pr av idla:

25 § 140
26 § 8

správního řádu č. 500/2004 Sb.

správního řádu č. 500/2004 Sb.

27 § 14

odst. 5 správního řádu č. 500/2004 Sb.
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a)

sam ostatnou působnost vykonávají orgány s celoměstskou působností;

b)

př enesenou působnost v rozsahu přenesené působnosti v šech obcí a obcí s pov ěřeným
obecním úřadem vykonávají orgány městských obv odů;

c)

př enesenou působnost obce s rozšířenou působností vykonávají or gány s celom ěst skou působností, které též v ykonávají tuto působnosti i působnost obce s pov ěřený m
obecním úřadem na území obcí ve správním obv odu města podle zv láštního předpisu.
Čl ánek 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.

u snesení obecního zastupitelstva králov ského města Plzně ze dne 1 6. l ist opadu 1 912,
kt erým se vydávají Stanov y pro úřední čestný řetěz pro purkmistry králov ského m ěst a
Plzně.

(2) Řízení a jiné rozhodov ací procesy v samostatné půs obnosti st atutárního m ě sta
Plzně, zahájené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle tohoto Statutu.
Orgány řízení dosud prov ádějící předají v šechny neuzav řené v ěci orgánům příslušným podle
t ohoto Statutu do 30 dnů po jeho účinnosti a v e stejné lhůtě budou o t om to postou pení písem ně informov at v šechny osoby, o jejichž záležitosti se příslušné řízení v ede.
(3) Správní, daňov á a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před
ú činností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů.
(4) Do ú činnosti obecně záv azné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanov í
sy stém shromažďov ání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňov ání komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Plzně, v četně sy stému nakládání se stavebním
odpadem, zajišťují orgány obv odu činnosti podle dosavadní úpravy článku 26 Statutu m ě sta
s v ýjimkou právních úkonů souvisejících se zavedením tohoto sy stému.
(5) Po dobu od účinnosti této obecně záv azné vyhlášky do doby rozhodnutí orgánů celom ěstských o cenách za parkov ání na v eřejných komunikacích v e smyslu článku 2 3 St atutu
m ěsta platí rozhodnutí o cenách za parkov ání vydaná orgány městských obv odů.
(6) T ato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.
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Příloha č. 1
Zásady pro udělování a odnímání čestného občanství

Př íloha č. 1 Statutu města

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ A ODNÍ MÁNÍ
ČESTNÉHO OBČANSTVÍ
Čl ánek 1
Uděl ování čestného občanství
(1 ) Zastupitelstvo města Plzně uděluje čestné občanstv í m ěsta Plzně jako nejv y šší
čestné osobní vyznamenání udělov ané městem.
(2 ) Čestné občanství lze udělit fy zické osobě bez ohledu na její státní příslušnost, která
se významnou měrou zasloužila zejména o rozv oj města, jeho v zhled, propagaci či pov ěst.
(3 ) Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.
Čl ánek 2
Návrh a u dělení čestného občanství
(1 ) Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat Zastupitelstv u m ěsta Plzn ě
členov é Zastupitelstva města Plzně, Rada města Plzně z v lastního podnětu nebo k návrhu zastupitelstva městského obv odu nebo Odboru v nitřní správy magistrátu a Primátor města Plzn ě.
(2 ) Náv rh na udělení čestného občanství musí obsahov at podrobné zdůvodnění zásluh
n avrhov ané fy zické osoby, pro něž by mohlo bý t 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.
Čl ánek 3
Li stina o čestném občanství
(1 ) Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem měst a 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 zpr av i dla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné v hodné slavnostní příležitost i. O pis
t éto listiny se ukládá v Archiv u města Plzně spolu s fotodokumentací předáv ání listiny.
Čl ánek 4
Ev idence čestného občanství
Udělení čestného občanství se zaznamená do Pamětní knihy města Plzně.

Čl ánek 5
Odejm utí čestného občanství
(1 ) Čestné občanství lze odejmout za živ ota nebo posmrtně.
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(2 ) Čestné občanství může odejmout Zastupitelstvo města Plzně tomu, kdo s e záv ažný m způsobem prov inil proti zásadám morálky či právnímu řádu, nebo tomu, u k oho dodat ečně vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě by k udělení čestného občanství nedošlo, a
t omu, kdo svým jednáním poškodí zájmy města nebo jeho pov ěst.
(3 ) Náv rh na odejmutí čestného občanství musí obsahov at podrobné a sr ozumitelné
odův odnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s
v ý jimkou odejmutí čestného občanství in memoriam, musí bý t dána čestnému občanu př íležit ost k vyjádření jeho stanov iska.
(4 ) O návrhu rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně po posouzení a projednání Radou
m ěsta Plzně.
Čl ánek 6
Zem ře-li čestný občan, který před sv ou smrtí projevil přání bý t pohřben v Pl zni, m oh ou pozůstalí požádat zastupitelstvo města o zřízení čestného hrobu na náklady a v péči měs t a.
Čl ánek 7
Čestná občanství udělená před naby tím účinnosti těchto Zásad zůstávají zachov ána.
Př i řízení o odejmutí čestného občanství uděleného před účinností těchto Zásad pro udělov án í a odnímání čestného občanství města Plzně se postupuje dle těchto Zásad.
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S EZNAM MĚSTSKÉHO MAJETKU
SVĚŘENÉHO MĚSTSKÝM OBVODŮM
Čl ánek 1
Měst ský obvod Plzeň 1
1. Úř ad městského obv odu Pl zeň 1 , A lej Sv obody 60 s estáv ající z pozem ku p. č.
1 1319/110 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Severní Předměstí č. p. 882.
2. Požární zbrojnice Bolev ecká náves 20 sestávající z pozemku p. č. 135 k. ú. Bolev ec, j eh ož součástí je stavba Bolev ec č. p. 15.
3. „ Tělovýchov né zařízení Košutka“ sestávající z pozemku p. č. 1626/307, jehož součást í
je stavba Bolevec č. p. 1986 - objekt občerstvení s terasou Manětínská 30, z pozem ku
p. č. 1626/182 se s portov ním v íceúčelov ý m hři štěm s asfalt ov ý m pov rchem , a
z pozem ku p. č. 1626/140 s hřištěm pro minigolf, v še k. ú. Bolev ec.
4. Objekt V Lomech 13 sestávající z pozemku p. č. 1366/2 k. ú. Bolev ec, jehož součástí j e
st avba Bolevec č. p. 1164.
5. A reál požární zbrojnice SDH Bílá Hora v ulici Nad Priorem sestávající z pozemku p. č.
2 790, jehož součástí je stavba Bolevec č. p. 2 138, a z pozem ků p. č. 2784/3 , p. č.
2 784/2, p. č. 2784/4, a p. č. 2784/8, vše k. ú. Bolev ec.
6. A reál požárního cvičiště SDH Bolevec sestávající z pozemku p. č. 1720/6, j ehož s oučástí je stavba Bolev ec č. p. 2252, a z pozemků p. č. 1720/2, p. č. 1720/6, p. č. 1720/5 a
p. č. 1711/3, v še v k. ú. Bolevec.
7. Pozem ek p. č. 11319/350, jehož součástí je stavba bez č p/če, garáž a pozem ek p. č.
1 1319/351, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v še k. ú. Plzeň.
8. Rekreační středisko v Javorné na Šumavě sestávající z pozemku p. č. St . 2 39, j ehož
součástí je stavba Javorná č. p. 45, objekt k by dlení, z pozem ků p. č. 1 011 /3 , p. č.
1 011/4, p. č. 1457, p. č. 1458, a z jímky pitné v ody na pozemku p. č. 960 a přísluše jícíh o v odov odního potrubí, v še k. ú. Jav orná na Šumavě.
9.8.
A reál Kluziště – park U Bazénu sestávající z pozemku p. č. 1 131 9/378, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a pozemku p. č. 14341, v še k. ú. Plzeň.
10.9 .
A reál mateřské školy Kralov ická 35 sestávající z pozem ku p. č. 3 590, j ehož
součástí je stavba Bolevec č. p. 1562, z pozemku p. č. 3586, jehož součástí je stavba bez
čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3587, jehož součástí je stavba bez čp/če,
občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3588, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3589, jehož součástí je stav ba b ez čp/če, ob čanská
v y bavenost, z pozemku p. č. 3591, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v y bav enost, a z pozemků p. č. 3585/1 a p. č. 3585/3, v še k. ú. Bolev ec.
11.10.
A reál mateřské školy Lidická 3 sestávající z pozemku p. č. 11579, jehož součástí
je stavba Sev erní Předměstí č. p. 446, a pozemku p. č. 11578, vše k. ú. Plzeň.
12.11.
A reál bývalé mateřské školy Žlutická 2 sestávající z pozemku p. č. 3762, j ehož
součástí je stavba Bolevec č. p. 1694, z pozemku p. č. 3764, jehož součástí je stavba bez
čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3765, jehož součástí je stavba bez čp/če,
občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3766, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, a pozemku p. č. 3767, v še k.ú. Bolevec.
13.12.
A reál mateřské školy Fibichov a 4 sestávající z pozemku p. č. 528, jehož součást í je stavba Bolevec č. p. 290, a pozemku p. č. 529, v še k.ú. Bolev ec.
14.13.
A reál mateřské školy Manětínská 37 sestávající z pozem ku p. č . 3 688, j ehož
součástí je stavba Bolevec č. p. 1617, z pozemku p. č. 3689, jehož součástí je stavba bez
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čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3690, jehož součástí je stavba bez čp/če
občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3691, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 3692, jehož součástí je stav ba b ez čp/če, ob čanská
v y bavenost, a pozemku p. č. 3687, v še k. ú. Bolevec.
15.14.
A reál mateřské školy Sokolov ská 30 sestávající z pozemku p. č. 1 1319/1 17, j eh ož součástí je stavba Severní Předměstí č. p. 840, z pozemku p. č. 1 1 319/1 1 4, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 1 1319/1 15, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 1 1319/1 16, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 1 1319/1 18, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 1 1319/1 19, j ehož
součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, a pozemku p. č. 11319/113, v še k. ú.
Plzeň.
16.15.
A reál mateřské školy Břeclavská 12 sestávající z pozemku p. č. 11102/20, jehož
součástí je stavba Sev erní Předměstí č. p. 958, a pozemku p. č. 11102/21, vše k. ú. Pl zeň.
17.16.
A reál mateřské školy Komenského 46 sestávající z pozemku p. č. 3528, j ehož
součástí je stavba Bolevec č. p. 1366, a pozemku p. č. 1041/4, v še k.ú. Bolevec.
18.17.
A reál mateřské školy Západní 7 sestávající z pozemku p. č. 3578, jehož součástí
je stavba Bolevec č. p. 1315, z pozemku p. č. 3577, jehož součástí je stavba Bolevec č. p.
1 316, z pozemku p. č. 3582, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v y bav enost ,
z pozem ku p. č. 3581, jehož s ou částí j e st av ba bez čp/če, ob čanská v y bav enost,
z pozem ku p. č. 3583/1 , jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vy bav enost, a z
pozem ků p. č. 3575/2 a p. č. 3575/3, v še k. ú. Bolevec.
19.18.
A reál mateřské školy Jesenická 11 sestávající z pozemku 3536, jehož součástí je
st avba Bolevec č. p. 1262, z pozemku p. č. 3537, jehož součástí je stavba Bol ev ec č. p.
1 263, z pozemku p. č. 3531, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v y bav enost,
z pozem ku p. č. 3532, jehož součástí j e st av ba b ez čp/če, ob čanská v y bav enost,
z pozem ku p. č. 3533, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybav enost, z pozem ku p. č. 3534, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku
p. č. 3535, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, a z pozemků p. č.
3 530/1 a p. č. 3530/2, vše k. ú. Bolev ec.
20.19.
Neby tový prostor č. 1057/1 v budov ě sestávající z domu Severní Předměstí č. p.
1 057, H odon ínská 5 3 a z dom u S ev erní Př edm ěst í č. p. 1 058, H o don í n s k á
5 5, na pozemcích p. č. 11102/150 a p. č. 11102/151, v k. ú. Plzeň.
Čl ánek 2
Měst ský obvod Plzeň 2 - Sl ov any
1. Objekt hasičské zbrojnice sestávající z pozemku p. č. 1250/8, jehož součástí je st av ba
Božkov č. p. 678, a pozemků p. č. 1250/7, p. č. 1311/2, v še k. ú. Božkov .
2. Objekt požární zbrojnice - Koterov ská náves 15 sestávající z pozemku p. č. 1 27, j ehož
součástí je stavba Koterov č. p. 27, a pozemku p. č. 128, v še k. ú. Koterov .
3. Objekt hasičské zbrojnice (bývalý MNV), Na Ry chtě 17 sestávající z pozemku p. č . 2 4
k. ú. Hradiště u Plzně, jehož součástí je stavba Hradiště č. p. 13.
4. Ku lturní dům Šeříkov á 13 sestávající z pozemku p. č. 1147/6, jehož součástí j e st av ba
Vý chodní Předměstí č. p. 2428, a pozemků p. č. 1147/14, p. č. 1147/15 a p. č. 1 160/3 ,
v še k. ú. Hradiště u Plzně.
5. Objekt radnice Úřadu městského obv odu Plzeň 2 – Slov any, Koterov ská 83 sestávající
z pozem ku p. č. 2688/102, jehož součástí je stavba Lobzy č. p. 1172, a z pozemků p. č.
2 688/84 a p. č. 2688/1 03, vše k. ú. Plzeň.
6. Pom ník gen. Heliodora Píky na pozemku p. č. 2334/1 k. ú. Plzeň (bez pozemku).
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7. Objekt v eřejného WC – nám. Milady Horákov é sestávající z pozemku p. č. 14286 k. ú.
Plzeň, jehož součástí je stavba Doudlevce č. e. 1755.
8. Sportov ní areál Malostranská ul. sestávající z pozemku p. č. 14231/2, jehož součástí je
st avba bez čp/če, jiná stavba a pozemků p. č. 14224/3 a p. č. 14231/1, v še k. ú. Plzeň.
9. A reál mateřské školy U Hvězdárny 26 sestávající z pozemku p. č. 3991, jehož součást í
je stavba Východní Předměstí, č. p. 2141, z pozemku p. č. 3992 a z části pozemku p. č.
3 962/2 označené jako díl „A“, v še k. ú. Plzeň.

10. A reál mateřské školy Zelenohorská ul. 25 sestávající z pozemku p. č. 437/2, jehož součástí je stavba Hradiště č. p. 195, a pozemku p. č. 437/1, v še k. ú. Hradiště u Plzně.
11. A reál mateřské školy Čapkov o náměstí 4 sestávající z pozemku p. č . 3 982/1 1 , j ehož
součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 2181, a pozemku p. č. 3982/1 0, v še k . ú.
Plzeň.
12. A reál mateřské školy Na Celchu 33 sestávající z pozemku p. č. 3142/48, jehož součástí
je stavba Lobzy č. p. 711, a pozemku p. č. 3142/47, v še k. ú. Plzeň.
13. A reál mateřské školy Topolov á 3 sestávající z pozemku p. č. 1143/15, jehož součástí j e
st avba Východní Předměstí č. p. 1959, a pozemku p. č. 114 3/2 , v še k . ú. H radiště u
Plzně.
14. A reál mateřské školy Ruská 83 sestávající z pozemku p. č. 4118, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 2071, a pozemku p. č. 4119, v še k. ú. Plzeň.
15. Pozem ek patřící k mateřské škole Spojov ací 7, p. č. 3134/21 k. ú. Plzeň.
16. A reál mateřské školy Barvínkov á 18 sestávající z pozemku p. č. 1328, jehož součástí j e
st avba Černice, č. p. 403, a z pozemků p. č. 1329/1 , p. č. 1368/43 a p. č. 1869/4, v še k .
ú . Bručná.
17. A reál mateřské školy Spojov ací 14 sestávající z pozemku p. č. 3134/22, jehož součást í
je stavba Východní Předměstí č. p. 1958, a z pozemků p. č. 3134/2 3 a p. č. 3 134 /2 4,
v še k. ú. Plzeň.
18. A reál mateřské školy Částkov a 6 sestávající z pozemku p. č. 3003, j ehož s ou částí j e
st avba Východní Předměstí č. p. 2140, a pozemku p. č. 2997/2, v še k. ú. Plzeň.
19. A reál mateřské školy Habrov á 8 sestávající z pozemku p. č. 5249/97, jehož součástí j e
st avba Východní Předměstí č. p. 2403, z pozemku p. č. 5 249/94 , j ehož s oučástí j e
st avba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 524 9/95, j ehož s oučást í j e
st avba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 524 9/96, j ehož s ou částí j e
st avba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 524 9/98, j ehož s oučást í j e
st avba bez čp/če, občanská vybavenost a pozemku p. č. 5249/2, v še k. ú. Plzeň.
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20. Objekt Koterov ská 160 sestávající z pozemku p. č. 1153/36, jehož s oučást í j e st av ba
Kot erov č. p. 407, a pozemku p. č. 1153/22, vše k. ú. Hradiště u Plzně.
21. Pozem ky patřící k areálu „Božkov ský ostrov “ p. č. 1188, p. č. 1189, p. č . 2 55/1 0, p. č.
1 387/1, spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 255/2 v e v ý ši 3 6/40, pozem ek p. č.
2 52/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a pozemek p. č. 1191/5, v še k. ú.
Božkov .
22. A reál mateřské školy Úslavská 80 sestávající z pozemku p. č. 2336/86, jehož sou částí
je stavba Východní Předměstí č. p. 2776, pozemku p. č. 2 336/87, j ehož s oučást í j e
st avba bez čp/če, jiná stavba a pozemku p. č. 2336/72, v še k. ú. Plzeň.
23. Relaxační park Chvojkovy Lomy sestávající z části pozemku p. č. 2336/47 dle přiložen ého zákresu, z pozemku p. č. 2336/51, z pozemku p. č. 2 336/5 2, z pozem ku p. č.
2 336/54, z pozemku p. č. 2336/55, z pozemku p. č. 2336/56, z pozemku p. č. 2336/57,
z pozem ku p. č. 2336/59, z pozemku p. č. 2336/60, z pozem ku p. č. 2 336/61 , z pozem ku p. č. 2336/62, z pozemku p. č. 2336/63, z pozemku p. č. 2336/66, z pozem ku
p. č. 2336/67, z pozemku p. č. 2336/68, z pozemku a z pozemku p. č . 2 336/69, v še
v k. ú. Plzeň.

Čl ánek 3
Měst ský obvod Plzeň 3
1. Objekt bý valého MNV - Radobyčická náves 2 sestávající z pozemku p. č. 2 3 k. ú. Radoby čice, jehož součástí je stavba Radobyčice č. p. 77.
2. Objekt požární zbrojnice Mostní ul. 6 sestávající z pozemku p. č. 395/1, jehož součástí
je stavba Doudlev ce č. p. 157, z pozemku p. č. 3 95/2 , j ehož sou částí je st av ba be z
čp/če, garáž, a pozemku p. č.394/1, v še k. ú. Doudlevce.
3. Pozem ek p. č.10050/2 k. ú. Plzeň – Klatov ská třída.
4. Objekt požární zbrojnice Vejprnická 17 sestávající z pozemku p. č. 270/72, jehož s oučástí je stavba Skvrňany č. p. 793, a pozemku p. č. 270/73, v še k. ú. Skv rňany.
5. Sklad v Boettingerov ě ul. sestávající z pozemku p. č. 8400/18 k. ú. Plzeň, jehož sou částí je stavba bez čp/če, garáž.
6. Objekt Tylov a 1A - „Kostka“ sestávající z pozemku p. č. 10055 k. ú. Plzeň, j ehož s ou částí je stavba Jižní Předměstí č. p. 2724.
7. Objekt požární zbrojnice Nov á Hospoda sestávající z pozemku p. č. 1800 k. ú. Skvrňany , jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost.
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8. Objekt Div adelní 4 sestávající z pozemku p. č. 10201 k.ú. Plzeň, jehož součástí je stav ba Jižní Předměstí č. p. 69.
9. Úř ad městského obv odu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 1, sady Pětatřicátníků 7 - 9 s est ávající z pozemku p. č. 10136, jehož součástí je st av ba Ji žní Př edm ěst í č. p. 2 85,
z pozem ku p. č. 10203/1 , jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 20, z pozem ku
p. č. 10204/1, jehož součástí j e st av ba Jižn í Př e dm ěstí č. p. 7 2, z pozem ků p. č .
1 0204/2, p. č. 10204/3, p. č. 10203/2, p. č. 10203/4, p. č. 10203/5, p. č. 10197 a p. č.
1 0196 (v zadním traktu budovy ÚMO Plzeň 3), v še k. ú. Plzeň.
10. A reál „Stavební dv ůr“ Vejprnická 28 sestávající z pozemku p. č. 2201/5, jehož součástí
je stavba Skv rňany č. p. 1043, z pozemku p. č. 2201/4, jehož s oučástí j e st av ba b ez
čp/če, jiná stavba, z pozemku p. č. 2201/6, jehož součást í j e st av ba b ez čp/če, j iná
st avba, z pozemku p. č. 2201/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba, z pozem ku
p. č. 2201/14, jehož součástí je stavba bez čp/če, průmyslov ý ob jekt, z ob jektu př ístřešku na posypov é hmoty sestávajícího z pozemku p. č. 2201/32, jehož s ou částí j e
st avba bez čp/če, technická vybavenost, z pozemků p. č. 2201/20 a p. č. 2201/21 a část i pozemku p. č. 2201/3 označené jako díl „A“, vše k. ú. Skvrňany.

11. Objekt v eřejného WC – Americká č. 41 A sestávající z pozemku p. č. 5694/2, k. ú. Pl zeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 855.
12. Objekt v eřejného WC – U Borského parku sestávající z pozemku p. č. 13046, k. ú. Pl zeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 1763.
13. Objekt v eřejného WC – Karla Steinera 12 sestávající z pozemku p. č. 2176/186, jehož
součástí je stavba Skv rňany č. e. 1758, a pozemku p. č. 2176/552, v še k. ú. Skvrňany.
14. Objekt v eřejného WC – sady Pětatřicátníků sestávající z pozemku p. č. 5265/11, k . ú.
Plzeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 1761.
15. Objekt rychlého občerstvení a v eřejných WC – nám. Republiky sestávající z pozem ku
p. č. 368, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Vnitřní Město č. e. 1760.
16. V íceúčelov ý objekt s veřejným WC pro invalidy – Pražská 25 sestávající z pozem ku p.
č. 453/2, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 2481.
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17. Pozem ek patřící k mateřské škole Korandov a 11, p. č. 9709 k. ú. Plzeň.
18. A reál mateřské školy Zikmunda Wintra 19 sestávající z pozemku p. č. 7248, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 1835, z pozemků p. č. 7249, p. č. 8595/5 9 a p. č .
8595/64, v še k. ú. Plzeň.
19. A reál mateřské školy Schwarzov a 4 sestávající z pozemku p. č. 8605, jehož součástí j e
st avba Jižní Předměstí č. p. 2329, z 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 spoluv lastnického podí lu k pozem ku p. č.
8589/12 v e výši 1/3, v še k. ú. Plzeň.
20. A reál mateřské školy Dv ořákov a 4 sestávající z pozemku p. č.7930/3, jehož součástí je
st avba Jižní Předměstí č. p. 2458, z pozemků p. č. 7930/2 a p. č. 7930/4, v še k. ú. Pl zeň.
21. A reál mateřské školy Dv ořákov a 18 sestávající z pozemku p. č. 8020 k. ú. Plzeň, jehož
součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 2238.
22. A reál mateřské školy Resslov a 22 sestávající z pozemku p. č. 5922, j ehož s oučást í j e
st avba Jižní Předměstí č. p. 648 a pozemku p. č. 5923, v še k.ú. Plzeň.
23. A reál mateřské školy Mánesov a 67 sestávající z pozemku p. č. 7357, jehož s oučást í j e
st avba Jižní Předměstí č. p. 1574, z pozemku p. č. 7356, jehož součástí j e st av ba b ez
čp/če – garáž, a pozemku p. č. 7358/1, v še k. ú. Plzeň.
24. Pozem ky patřící k areálu mateřské š koly T om anov a 3 , 5 , a to p. č. 7 395/1 , p. č.
8592/22, p. č. 8592/24, část pozemku p. č. 8591/2 označená jako dí l „B“ , a část pozem ku p. č. 7398/1 označená jako díl „A“, v še k. ú. Plzeň.

25. A reál mateřské školy Puškinov a 5 sestávající z pozemku p. č. 10206/2, jehož součást í
je stavba Jižní Předměstí č. p. 2712, z pozemku p. č. 10206/3, se st av bou b ez č p/če,
t echnická vybavenost, a z pozemku p. č. 10206/1, v še k. ú. Plzeň.
26. A reál mateřské školy Mandlov a 6 sestávající z pozemku p. č. 12954, jehož s oučást í j e
st avba Doudlev ce č. p. 429, a pozemku p. č. 12953, v še k.ú. Plzeň.
27. A reál mateřské školy Nade Mží 3 sestávající z pozemku p. č. 270/10, jehož součást í j e
st avba Skv rňany č. p. 828, z pozemku p. č. 270/11, jehož součástí je stavba S kv rňany
č. p. 829, z pozemku p. č. 270/12, jehož součástí je stavba bez čp/če, občans ká v y bav enost, z pozemku p. č. 270/13, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v y bav e n ost a pozemků p. č. 270/14 a p. č. 270/15, v še k. ú. Skv rňany.
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28. A reál mateřské školy Na Průhonu 9 sestávající z pozemku p. č. 1317, jehož součástí je
st avba Skv rňany č. p. 552, a pozemku p. č. 1318, v še k. ú. Skvrňany.
29. A reál mateřské školy Lábkov a 30 sestávající z pozemku p. č. 2176/48, jehož s oučástí
je stavba Skv rňany č. p. 880, z pozem ku p. č. 2 176/47, jehož s ou částí j e st av ba
Skv rňany č. p. 879, z pozemku p. č. 2176/45, jehož součástí je stav ba Skv rňany č. p.
878, z pozemku p. č. 2176/181, jehož součástí je stavba bez čp/če, občans ká v y bav en ost, z pozemku p. č. 2176/46, jehož součástí je stavba bez čp/če, ob čanská v y bav en ost a pozemků p. č. 2176/44 a p. č. 2176/182, vše k. ú. Skvrňany.
30. A reál mateřské školy Karla Steinera 27 sestávající z pozem ku p. č. 2 176/1 34, j ehož
součástí je stavba Skv rňany č. p. 908, z pozemku p. č. 2 176/1 35, jehož s ou částí j e
st avba bez čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 2176/136, j ehož s oučást í j e
st avba Skv rňany č. p. 909, z pozemku p. č. 2176/137, jehož součást je stavba Skvrňany
č. p. 907, z pozemku p. č. 2176/191, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v ybav enost, z pozemků p. č. 2176/190, p. č. 2176/192, a p. č. 2176/193, v še k. ú. Skvrňany.
31. A reál mateřské školy Waltrov a 26 sestávající z pozemku p. č. 2176/310, jehož součástí
je stavba Skv rňany č. p. 1013, a pozemku p. č. 2176/309, v še k. ú. Skvrňany.
32. Pozem ek p. č. 8592/1 díl „A“ k. ú. Plzeň.

33. Mu ltifunkční sportov ní areál České údolí sestávající z pozemku St. 2914, jehož součást í je stavba Litice č. e. 2976, z pozemku St. 2933, jehož součástí j e st av ba b ez čp/če,
občanská vybavenost, z pozemku St. 3059, jehož součástí je st av ba bez čp/ č e, j iná
st avba a z pozemků p. č. 1227/22, p. č. 1227/77 a p. č. 1227/62, v še k. ú. Valcha.
34. Část pozemku p. č. 6677/3 označená jako díl „A“, k. ú. Plzeň, jehož součástí je zděný
objekt.
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části pozemku z travé správy).
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35.34.
Pozem ky p. č. 1227/6, p. č. 1227/12, p. č. 1227/13, p. č. st. 2467, jehož sou částí
je stavba bez čp/če, pozemek p. č. st. 2468, jehož součástí je stavba b ez čp/če, pozem ek p. č. st. 2469, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozem ek p. č. st . 2 470, jehož
součástí je stavba bez čp/če, pozemek p. č. st. 2471, jehož součástí je stavba bez čp/če,
pozem ek p. č. st. 2472, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek p. č. st. 2473, jehož
součástí je stavba bez čp/če, pozemek p. č. st. 2474, jehož součástí je stavba bez čp/če,
pozem ek p. č. st. 2475, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek p. č. 1 227/3 , pozem ek p. č. 1227/5, pozemek p. č. 1 227/7 , pozem ek p. č. 1 227/1 8, pozem ek p. č.
1 227/19, pozemek p. č. 1227/21, pozemek p. č. 1227/23, část pozem ku p. č . 1 2 27/4
označená jako díl „A“ a část pozemku p. č. 1227/71 označená jako díl „B“, v še k. ú. Valcha.
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36.35.
Část pozemku p. č. 6684/6 k. ú. Plzeň označená jako dí l „A“ pr o m ateřskou
školu.

37.36.
Pozem ek p. č. 10142/2 k. ú. Plzeň.
38.37.
Pozem ky p. č. 2043/170, p. č. 2043/137, p. č. 2043/132, p. č. 2043/1 53 a p. č.
2 043/203 k. ú. Skvrňany.
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Čl ánek 4
Měst ský obvod Plzeň 4
1. A reál požární zbrojnice Hřbitov ní ul. 3 sestávající z pozemku p. č. 2218, jehož součástí
je stavba Doubr av ka č. p. 863, a pozem ků p. č. 2 220/1 a p. č. 2 220/2 , v š e k.
ú . Doubravka.
2. Objekt K Haltýři 2 sestávající z pozemku p. č. 91/2 k. ú. Červený Hrádek, j ehož s ou částí je stavba Červený Hrádek č. e. 10.
3. Objekt požární zbrojnice v Červenohrádecké ul. 48 sestávající z pozemku p. č. 168/1 k.
ú . Červený Hrádek, jehož součástí je stavba Červený Hrádek č. p. 53.
4. Objekt požární zbrojnice Zemědělské nám. 3A, sestávající z pozemku p. č. 7 k . ú. Bu kov ec, jehož součástí je stavba Bukov ec č. p. 169.
5. Požární zbrojnice Starov eská 7, Újezd č. p. 26 na pozemku p. č. 60/2 k. ú. Újezd (pouze stavba - pozemek jiného vlastníka).
6. Úř ad městského obv odu Plzeň 4 Mohylov á 55, Masarykov a 41 sestávající z pozem ku
p. č. 515/20, jehož součástí je stavba Doubravka č. p. 1139, z pozemků p. č. 5 15/96 a
p. č. 515/21, v še k. ú. Doubravka.
7. Objekt Zábělská 54b sestávající z pozemku p. č. 21/5 k. ú. Doubravka, jehož součástí je
st avba Doubravka č. p. 1280.
8. Pozem ek p. č. 2264/89 k. ú. Doubravka.
9. A reál mateřské školy Republikánská 25 sestávající z pozemku p. č. 484/20, jehož součástí je stavba Lobzy č. p. 778, z pozemků p. č. 484/38, p. č. 484/39, a části pozem ku
p. č. 484/36 označené jako díl „A“, v še k. ú. Lobzy .

10. A reál mateřské školy Ky šická 51 sestávající z pozem ku p. č. 3 4 2, j ehož s oučástí j e
st avba Újezd č. p. 178, a pozemku p. č. 343, v še k. ú. Újezd.
11. A reál mateřské školy Družby 4 sestávající z pozemku p. č. 816/2 3 , j ehož s ou částí j e
st avba Doubravka č. p. 1057, a pozemku p. č.816/24, v še k.ú. Doubravka.
12. A reál mateřské školy Staniční 72 sestávající z pozemku p. č. 1250/4 , jehož součástí j e
st avba Doubravka č. p. 1125, a pozemku p. č. 1250/2, v še k. ú. Doubravka.
13. A reál mateřské školy Nad Dalmatinkou 1 sestávající z pozem ku p. č. 2 32/3 5, jehož
součástí je stavba Lobzy č. p. 922, z pozemku p. č. 232/36, jehož součástí je stavba bez
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čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 232/3 7, j ehož sou částí je st av ba be z
čp/če, občanská vybavenost, z pozemku p. č. 232/3 8, j ehož s oučást í j e st av ba b ez
čp/če, občanská vybavenost a pozemku p. č. 232/39, vše k. ú. Lobzy.
14. A reál mateřské školy Pod Chlumem 3 sestávající z pozemku p. č. 2003/65, jehož s oučástí je stavba Doubravka č. p. 1235, z pozemku p. č. 2003/64, jehož součástí je stavba
Dou bravka č. p. 1236, z pozemku p. č. 2003/63, jehož součástí je stavba Doubravka č.
p. 1237, z pozemku p. č. 2003/66, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská v y bav enost, z pozemku p. č. 2003/69, jehož součástí je stavba bez čp/če, občans ká v y bav enost, z pozemku p. č. 2003/70, a z části pozemku p. č. 2003/73 ozn ačené jako díl
„ A“, v še k. ú. Doubravka.

15. A reál „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“, sestávající z pozemků p. č. 694/7 , p.
č. 694/16, p. č. 694/17, p. č. 694/21, p. č. 696/3, p. č. 696/4, p. č. 696/5, p. č. 697/1, p.
č. 697/2, p. č. 697/3 a p. č. 698, včetně v šech staveb na těchto pozemcích, spoluv lastn ický podíl k pozemku p. č. 699 v e výši 1/1 0 a spoluvlastnický podíl k pozem ku p. č.
7 00 v e výši ¼, v še k. ú. Lobzy .
16. Pozem ek p. č. 166/8, jehož součástí je stavba Červený Hrádek č. p. 438, pozemek p. č.
1 65/1 , pozemek p. č. 166/1, pozemek p. č. 166/7, pozemek p. č. 166/9, pozem ek p. č.
1 67/2, pozemek p. č. 165/2, a pozemek p. č. 98/2 a pozemek p. č. 160/3, vše k. ú. Červ ený Hrádek u Plzně.
17. Pozem ek p. č. 9/12, jehož součástí je stavba Doubravka č. p. 1238, k. ú. Doubravka.
18. Pozem ek p. č. 689/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Lobzy .
18.19.
Pozem ek p. č. 12619/2, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 2488
k. ú. Plzeň 4.
Čl ánek 5
Měst ský obvod Plzeň 5 - Křim ice
1. Úř ad městského obv odu Plzeň 5 – Křimice sestávající z pozemku p. č. 181 k. ú. Křim ice, jehož součástí je stavba Křimice č. p. 100.
2. Objekt požární zbrojnice Průkopníků 2A sestávající z pozemku p. č. 897/7, jehož s oučástí je stavba Křimice č. p. 465, z pozemku p. č. 897/11, jehož součástí je st av ba Kř i-
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m ice č. p. 484 (stavba jiného v lastníka), z pozemků p. č. 897/6 a p. č. 897/22, vše k. ú.
Kř imice.
Objekt požární zbrojnice Chebská 57 sestávající z pozemku p. č. 590/2, jehož součástí
je stavba. Křimice č. p. 568, a z pozemků p. č. 590/1 a 590/8, vše k. ú. Křimice.
A reál mateřské školy Vochov ská 25 sestávající z pozemku p. č. 1097/86, jehož součástí
je stavba Křimice č. p. 428, z pozemků p. č. 1097/85 a p. č. 457/2, vše k. ú. Křimice.
A reál víceúčelov ého hřiště sestávající z pozemku p. č. 897/23 a p. č. 897/27, v še k . ú.
Kř imice.
A reál sběrného dv ora sestávající z pozemku p. č. 1038/23, k. ú. Křimice.
Pozem ek p. č. 1097/104, k. ú. Křimice.
Pozem ek p. č. 453, pozemek p. č. 454/1 a pozemek p. č. 455/1, v še k. ú. Křimice.
Pozem ek p. č. 1880, k. ú. Křimice.
Čl ánek 6
Měst ský obvod Plzeň 6 - Li tice

1. Úř ad městského obv odu Plzeň 6 – Litice Klatov ská 243 sestávající z pozemku St . 4 37
k. ú. Litice u Plzně, jehož součástí je stavba Litice č. p. 96.
2. Objekt požární zbrojnice Klatov ská 211, Dv orská 7 sestávající z pozem ku St . 3 8 k. ú.
Lit ice u Plzně, jehož součástí je stavba Litice č. p. 25.
3. A reál mateřské školy Budilov o náměstí 72 sestávající z pozemku st. 4, jehož s oučástí
je stavba Litice č. p. 72, a pozemku p. č. 21/1, v še k. ú. Litice u Plzně.
4. Část pozemku p. č. st. 32/1, označená jako díl „A“, jejíž součástí je stav ba Litice č . p.
2 0 a část v edlejší stavby (sýpka + průjezd) a pozemek p. č. 82, v še k. ú. Litice u Plzně.

5. Pozem ek p. č. st. 55/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. Litice u Plzně.
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Čl ánek 7
Měst ský obvod Plzeň 7 - Ra dčice
1. Objekt požární zbrojnice Jilmov á 4 sestávající z pozemku p. č. 89/1, jehož součástí j e
st avba Radčice, č. p. 302, z pozemků p. č. 88/3 a p. č. 91/2, v še k. ú. Radčice u Plzně.
2. Úř ad městského obv odu Plzeň 7 – Radčice, Družstev níků 2, V Radčicích 19 sestávající
z pozem ku p. č. 1/1, jehož součástí je stavba Radčice č. p. 9, z pozemků p. č. 1 /4, p. č.
1 /5, p. č. 2, p. č. 5/3, p. č. 5/7, p. č. 6/10 a p. č. 27/4, v še k. ú. Radčice u Plzně.
Čl ánek 8
Měst ský obvod Plzeň 8 - Černice
1. Objekt požární zbrojnice K Cihelnám 28 sestávající z pozemku p. č. 122/4, jehož s oučástí je stavba Černice č. p. 719, a pozemku p. č. 122/1, v še k. ú. Černice.
2. A reál hřiště K Cihelnám sestávající z pozemku p. č. 1636/1, z pozem ku p. č. 1 636/3 ,
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, z pozemku p. č. 1636/4, jehož součástí
je stavba bez čp/če, jiná stavba a z pozemku p. č. 1636/5 (na pozemku stojí st av ba j in ého v lastníka), v še k. ú. Černice.
3. Objekt kulturního domu K Cihelnám 32 sestávající z pozemku p. č. 1664/1, jehož součástí je stavba Černice č. p. 245, z pozemku p. č. 1664/2, jehož součástí j e st av ba b ez
čp/če, jiná stavba a pozemku p. č. 1665, v še k. ú. Černice.
4. Úř ad městského obv odu Plzeň 8 – Černice, Veská 11 sestávající z pozemku p. č. 212/2 ,
jehož součástí je stavba Černice č. p. 139, z pozem ku p. č. 2 13/2 , j ehož s ou částí j e
st avba bez čp/če, garáž, a z pozemků p. č. 213/1 a p. č. 212/1, v še k. ú. Černice.
5. Pozem ek p. č. 1454/86 k. ú. Černice.
Čl ánek 9
Měst ský obvod Plzeň 9 - Ma lesice
1. Úř ad městského obv odu Plzeň 9 - Malesice, Chotíkov ská 14 sestávající z pozemku p. č.
2 43/1, 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 stav ba b ez čp/če,
jiná stavba, a z pozemku p. č. 244, v še k. ú. Malesice.
2. Objekt kulturního domu Malesická Náv es 1 sestávající z pozemku p. č. 11/1, jehož součástí je stavba Malesice č. p. 228, a pozemku p. č. 11/2, vše k. ú. Malesice.
3. Objekt hasičské zbrojnice sestávající z pozemku p. č. 177, jehož součástí je st av ba b ez
čp/če,garáž, a pozemků p. č. 179/2 a p. č. 179/3, v še k. ú. Malesice.
4. Pozem ek p. č. 8 , jeh ož sou část í je st av ba Malesice č. p. 4 0 , Ke Kost elu 6 ,
k. ú. Malesice.
Čl ánek 10
Měst ský obvod Plzeň 10 - Lh ota
1. Úř ad městského obv odu Plzeň 10 - Lhota, K Sinoru 5 1 s estáv aj ící z pozem ku p. č .
87/2, jehož součástí je stavba Lhota č. p. 62, z pozemků p. č. 87/1 a p. č. 88, v še k . ú.
Lh ota u Dobřan.
2. Objekt bý valé ZŠ K Návsi 4 sestávající z pozemku p. č. 1, jehož součástí je stavba Lhota
č. p. 29, a pozemku p. č. 2/1, v še k. ú. Lhota u Dobřan.
3. A reál mateřské školy K Sinoru 37 sestávající z pozemku p. č . 1 2 9, j ehož s oučástí j e
st avba Lhota č. p. 68, a pozemku p. č. 130, v še k. ú. Lhota u Dobřan.
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4. A reál mateřské školy Ke Křížku 19 sestávající z pozemku p. č. 527/172, jehož součást í
je stavba Lhota č. p. 372, a pozemku p. č. 527/81, vše k. ú. Lhota u Dobřan.
5. A reál hřiště sestávající z pozemku p. č. 775/3, jehož součástí je stavba Lhota č. p. 1 58,
z pozem ků p. č. 775/1 a p. č. 773/3, v še k. ú. Lhota u Dobřan.
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Př íloha č. 4 Statutu města

ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍ CH
PŘEDPI SŮ MĚSTA
Článek 1
(1) Zpracov atelem návrhů právních předpisů města je věcně příslušný odbor magistrátu,
n ezřídí-li rada k tomuto účelu zvláštní pracov ní skupinu (dále jen zpracovatel).
(2) V ěcný (obsahový) záměr navrhov ané úpravy stanoví zpracov ateli rada m ěsta; v ěcný
záměr právních předpisů dotýkajících se jen území jednoho obvodu28 rada tohoto městského obv odu.
(3) Zpracov atel odpov ídá za stylistickou, jazykovou a formálně logickou správnost návrhu
a za jeho formální náležitosti, jakož i za řádný průběh připomínkov ého řízení.
(4) Náv rh právního předpisu musí odpovídat obecným zvyklostem legislativní techniky ,
pr o jeho zpracov ání se přiměřeně užijí legislativní pravidla v lády 29.
Článek 2
(1) Zpracov atel návrhu předpisu jej před jeho předložením ke schválení (nařízení) nebo
pr ojednání (vyhláška) v radě města zašle vždy k vyjádření městským obvodům a dále k vyjádření
m ěstským orgánům a organizacím města, jejichž činnosti se předmět právního předpisu dotý ká,
a stanoví jim lhůtu, ve které tak mají učinit.
(2) Lhůta pro vyjádření nesmí být kratší 30 dnů a jde-li o návrh Statutu n ebo o náv rh
pr ávních předpisů města o koeficientu daně z nemov itostí či o zavedení a v ý ši m ístních poplatků a daní nebo jejich změn, nesmí být lhůta kratší 60 dnů.
(3) Př ipomínky se podávají formou návrhu změny formulace příslušného ustanov ení,
př ípadně doplněné stručným zdůvodněním. Jde-li o zásadní připomínku, musí to v ní být výslov n ě uvedeno a taková připomínka musí bý t v ždy řádně odův odněna. Legislativ ně technické a
právní připomínky právní komise rady nebo Právního a legislativního odboru m agistrátu jsou
v ždy považovány za zásadní, není-li v nich uvedeno jinak.
(4) Zpracov atel zv áží možnost a účelnost zapracov ání podaných připomínek do náv rhu a
n ávrh případně upraví. Zásadní připomínky lze odmítnout pouze s odborným odůvodněním.
(5) Po zapracov ání připomínek nebo uvedení důvodů jejich odm ítnutí projedná náv rh
v yhlášky věcně příslušná komise rady města, je-li zřízena. K zajištění práv ní kv ality a zejména
př ípustnosti navrhov ané úpravy musí bý t návrh předpisu předložen poté právní komisi rady měst a; v naléhavých nebo jednoduchých případech postačí stanov isko právního odboru magistrátu.

28 Například tržní
29 Příloha

řád nebo regulační plán.

usnesení vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 ve znění pozdějších změn a dodatků.
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Článek 3
(1) Do př ipomínkov ého řízení ke každému právnímu předpisu města musí zpracov atel
pov inně zapojit městské obvody.
(2) K návrhům vyhlášek o Statutu města Plzně, právních předpisů města o koeficientu
daně z nemov itostí 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 stanov isko rada městského obv odu nebo starosta městského obvodu. Podání stanov iska k vyhláškám si může vyhradit zastupi t elstvo městského obvodu, což v šak nesmí být důvodem k prodloužení lhůty pro podání připomín ek.
Článek 4
(1) V důvodov é zprávě k návrhu právního předpisu zpracovatel uvede zhodnocení současného stavu a důvody pro nov ou právní úpravu.
(2) Je-li to opodstatněno předmětem nové právní úpravy, musí důvodov á zpráva v ysv ětlov at podstatu nov é právní úpravy i způsob jejího prov ádění, zejména kontroly dodržov ání, post ihov ání jejího porušování, přehled nezbytných organizačně technických opatření včetně způs obu informov ání adresátů nové právní úpravy.
(3) Obsahuje-li návrh právního předpisu v ariantní řešení, musí bý t v dův odov é zpráv ě
popsány výhody i nevýhody navrhov aných variant.
(4) V důvodov é zprávě k návrhu vyhlášky je zpracov atel povinen v ždy uv ést finanční a
h ospodářský dopad nové úpravy, a to nikoli pouze v roce, v němž nabyde účinnosti.
(5) Dův odová zpráva musí obsahovat též údaje o připom ínkov ém řízení a stanov isko
právní komise, případně právního odboru. Zásadní stanov iska, která nejsou zapracov ána do variantních řešení, musí být v důvodov é zprávě uvedena.
Článek 5
(1) Vy hlášení schválených právních předpisů města zajistí zpracov atel způsobem stanov eným zákonem o obcích; úřední deskou se rozumí úřední deska Magistrátu města Plzně. K lepší
informov anosti občanů je zpracovatel pov inen zajistit vyvěšení předpisů i na úředních deskách
úřadů městských obvodů; právní účinky však nastávají vyvěšením na úřední desce Magistrátu
m ěsta Plzně. Na archivovaném originálu vyhlášky musí bý t v ždy uvedeno datum jejího v yvěšení
n a úřední desce magistrátu a datum jejího sejmutí.
(2) Po v yhlášení právního předpisu města zašle zpracovatel Právním u a legislativ ním u
odboru magistrátu archivov aný originál právního předpisu k jeho založení do sbírky. Dále zpracov atel zašle Právnímu a legislativnímu odboru magistrátu v elektronické podobě text pr áv ního
př edpisu k zajištění jeho zv eřejnění na internetu.
(3) Pr ávní a legislativní odbor magistrátu a úřady městských obvodů vedou s bírku platný ch právních předpisů města a umožňují každému do nich nahlížet. Právní a legislativ ní odbor
m agistrátu zajišťuje též rozeslání pov inných výtisků státním orgánům, orgánům kraje a dalším
subjektům, s nimiž je tak dohodnuto.
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Článek 6
Je-li text právního předpisu města ve větším rozsahu změněn pozdějším práv ním
předpisem města, zajistí Právní a legislativní odbor magistrátu ve spolupráci se zpracov atelem vyhlášení úplného znění právního předpisu.
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ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ CEN
Článek 1
Cena m ěst a Plzně
(1) Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fy zický ch osob nebo v ědeckých kolektiv ů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za v ý znamná v ědecká
díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních v ěd nebo rozv inutí technického
pokroku novými technologiemi. Cena může bý t udělena i za významné umělecké dílo spojené
s Plzní. Cena města není určena k oceňov ání politických zásluh ani celoživ otního díla.
(2) Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a může bý t spojena s uměleckou plaketou. Udělení ceny je spojeno s peněžitou odm ěnou
v e výši 50 000 Kč.
(3) O u dělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupit elstva městského obv odu. Cenu předává oceněným osobám prim átor m ěsta zpr av idla na
slav nostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné v hodné příležitosti. Udělení ceny j e
zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.
(4) Písemný návrh na udělení ceny mohou radě města podáv at členov é zastupitelstev
m ěsta i obv odů, výbory zastupitelstva města a komise rady města.
Článek 2
Cena 1. červ na
(1) Cena 1. června, připomínající v eřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitním u r eži m u v roce 1953 (Den prvního zv onění), se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a
pr osazení principů demokracie, sv obody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu li dský ch
pr áv a sv obod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Cena může bý t udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazov ání uvedených principů i za jedn ot liv é
pr áce, které zv lášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů dem okrat ického právního státu.
(2) Cena 1. června sestává z v ýtvarného díla symbolizujícího Den prv ního zv on ění a
z v ěcného 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 j e zaznamenáno v
Pam ětní knize města Plzně.
(4) Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny m ůže podat
každý člen zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z
v lastního uvážení.
Článek 3
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Um ělecká cena m ěst a Plzně
(1 ) Umělecká cena města Plzně je udělov ána za významné a mimořádné umělecké a
kulturní počiny realizov ané v Plzni nebo reprezentující město Plzeň.
(2 ) Umělecká cena města Plzně může bý t 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, v ěcného daru -- sy m bolu
zn ázorňujícího tuto cenu a v kategoriích uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) též z finanční
odm ěny.
(4 ) Náv rhy na udělení Um ě lecké c eny m ěst a Pl zně za kalendářní r ok m ohou
v písemné či elektronické podobě předkládat právnické i fy zické os oby od 1 . ledn a do 3 1 .
bř ezna následujícího kalendářního roku, a to prostřednictvím O dbor u kultury Magi strátu
m ěsta Plzně.

(5) O u dělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města.
(6) Kon krétní postup udělov ání Umělecké ceny města Plzně je dán Statutem Umělecké ceny města Plzně, který schvaluje zastupitelstvo města.
Článek 4
V y obrazení měst ské historické pečet ě
(1) Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle sv é úvahy
osobám, které se zasloužily o rozv oj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájm ů neb o
jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i v ý znamný m zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo pr im átorům či starostům jiných měst.
(2) Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání
zastupitelstva nebo při jiné v hodné příležitosti. Udělení j e zaznamenáno v Pam ětní knize
m ěsta Plzně.
Článek 5
Cena primátora
Rada m ěsta stanoví podm ínky a způ sob udělov ání c en prim átora m ěsta v ítězům sportov ních soutěží nebo uměleckých přehlídek a soutěží ve městě nebo poř á daný ch se záštitou města a zv lášť úspěšným studentům základních a středních škol
reprezentujících město v celostátních i m ezinárodních studentských soutěžích, jakož i
cenu za nov á architektonická díla na území města.
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Článek 6
Cena st arost y obv odu
Rada obv odu stanoví podm ínky a způsob udělov ání cen starosty vítězům spor tov ních soutěží nebo uměleckých přehlídek a soutěží v obv odu nebo poř á daných se
záštitou obv odu a zv lášť úspěšným žákům základních škol reprezentu jících m ěsto v
celostátních i mezinárodních školních soutěžích.
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Př íloha č. 6 Statutu města

R OZSAH PŮSOBNOSTI
VYHRAZENÉ CELOMĚSTSKÝM ORGÁNŮM
V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
Článek 1
Obecná ust anov ení
(1) Není-li dále stanov eno jinak, vykonávají orgány celoměstské jim sv ěřenou př ene senou působnost na celém území města.
(2) Orgány celoměstské vykonávají působnost odv olacího orgánu v e v šech v ěcech sv ěř ených k rozhodov ání v prvním stupni orgánům městských obv odů.
(3) Není-li Statutem nebo jeho přílohami stanov eno jinak, plní or gány celom ěsts ké
ú koly obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zv láštních zákonů.
(4) Dojde-li pro změnu zv láštního zákona ke změně charakteru některé z dosud př en esených působností obce na její působnost samostatnou, zůstává dělení kom petencí m ezi
or gány celoměstskými a orgány městský ch obv odů podle této přílohy zachov áno až do př ípadné změny Statutu nebo této přílohy obecně závaznou vyhláškou města.
(5) Př enesenou působnost na území jiných obcí vykon áv ají v ý hradn ě or gány celom ěstské, není-li v eřejnoprávní smlouvou s těmito obcemi stanov eno jinak. Má-li bý t v eřejnopr ávní smlouvou přenesená působnost na území jiné obce sv ěřena m ěstském u obv odu, je
souhlas městského obv odu k jejímu uzavření nezbytný a smlouvu spolu s primátor em podepisuje též starosta příslušného městského obv odu.
Článek 2
Územ ní plánov ání, st avební řád a vyvlastnění
(1) Pln í úkoly úřadu územního plánov ání.
(2) Vy dávají územní rozhodnutí vyjma územních rozhodnutí, která v y dáv ají or gány
m ěstských obv odů dle přílohy č. 7 , čl . 2 odst . 3 a 4 St atutu. Vy dáv ají územ ní s ouhlasy
v případě změn druhu pozemku o výměře nad 300 m 2 nejvíce však do 1000 m 2. Uzavírají v eř ejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí.
(3) Vy dávají rozhodnutí v rámci územního řízení s posouzením v liv ů n a živ otní pr ostředí. Vydávají rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení s posouzením
v liv ů na živ otní prostředí.
(4) Posky tují územně plánov ací informace.
(5) Rozhodují o žádostech o dělení či scelov ání pozemků.
(6) Pov olují těžební práce v působnosti stavebních úřadů.
≈

63

≈

Statut města č. 8/2001 ve znění vyhlášek
č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005,
14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,
14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015,
9/2015, 5/2016, 5/2017 a 6/2018

Příloha č. 6
Rozsah působnosti vyhrazené celoměstským orgánům v přenesené působnosti

(7) Pln í úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb v odních děl vyjma staveb st udní
zř izov aných pro potřeby jednotlivých fy zických osob a domácností.
(8) Pln í úkoly s peciálního st av ebního úřadu u st av eb pozem ních kom unikací
s v ýjimkou silnic I. třídy , místních komunikací IV. třídy a účelových komunikací.
(9) Vy konávají působnost sv ěřenou městský m obv odům dle přílohy č. 7 St atutu jako
obecný stavební úřad, speciální stavební úřad u staveb v odních děl nebo s peciální st av e bní
úřad u staveb pozemních komunikací, pokud si tuto působnost pro konkrétní případ vyhradí
v souladu se zákonem.
(10) V edou stavební archiv pro celé území města.
(11) Pln í úkoly vyvlastňov acího úřadu dle zákona o v yvlastnění.
(12) Rozhodují o pov olení výjimek pro správní akty vydávané orgány celoměstskými.
Čl ánek 3
zruš en

Článek 4
Správa daní a poplatků
Spravují poplatky a místní poplatky sv ěřené jim do správy právním předpisem m ěst a
a správní poplatky předepsané zv láštním zákonem k výkonu jejich půs obnost i, a to v četně
v ymáhání, penalizace a ukládání postihů.

Článek 5
Ochrana přírody a krajiny
(1) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyjm a úkolů podle § 77
odst . 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyjma ukládání pokut
podle § 87 a § 88 tohoto zákona, nejedná-li se o ukládání pokut podle § 87 odst. 3 pí sm . i) a
m ), § 88 odst. 1 písm. i) a n) a odst. 2 písm. b) a k) v e v ztahu k jedincům druhů chráněný ch
podle zv láštního právního předpisu42, a dále plní úkoly pov ěřeného obecního úřadu podle §
7 6 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
(2) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu podle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ov zduší.
(3) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech.
Článek 6
Zem ědělství
(1) Pln í úkoly obce, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pov ěřeného ob ecn ího úřadu v ochraně zemědělského půdního fondu.
(2) Vy hlašuje a ruší mimořádná v eterinární opatření a plní další úkoly obce podle
pr ávních předpisů upravujících v eterinární péči vyjma schvalov ání mí st pr o sv ody zv ířat a
t rhy k prodeji živ očišních produktů v četně pov olov ání jejich konání.
(3) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství.
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(4) Pln í úkoly obce v souvislosti se zapečetěním prostor, kde by lo chov áno zv íře či zv íř ata, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zv ířat proti týrání, a dále plní úkoly obecního
úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zv ířat proti tý r ání, vyjma projednávání přestupků fy zických osob, nejde-li o projednání přestupku, s ním ž
je spojeno uložení zv láštního opatření dle tohoto zákona, a dále vyjma projednávání přestupků právnických a podnikajících fy zických osob podle § 27a odst. 1 písm. n) tohoto zákona.
Článek 7
Lesní hospodářst v í a myslivost
Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle pr áv ních př edpisů
u pravujících hospodaření v lesích a právo mysliv osti vyjma vydávání a odebírání lov ecký ch
lístků.

Článek 8
V odní hospodářst v í a rybářství
(1) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku v odního hos podářství vyjma organizace a prov ádění pov odňových prohlídek podle zákona č. 254/2001 Sb.,
o v odách.
(2) Pln í úkoly obce a obecního úřadu obce s rozšířenou působnost í podle zákona č.
2 74/2001 Sb., o v odov odech a kanalizacích.
(3) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2 004
Sb., o ry bářství, vyjma vydávání a odebírání rybářských lístků.
Článek 9
Doprav a a silniční hospodářst ví
(1) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností a magistrátu podle pr áv n ích předpisů o silniční dopravě a prov ozu na pozemních komunikacích v četně úkolů na úse ku pov inného pojištění za škodu způsobenou prov ozem v ozidla a získávání a zdokonalov ání
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
(2) Vy konávají působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
pr o silnice II. a III. t řídy.
(3) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákon a o pozem n ích komunikacích při projednávání přestupků v e v ěcech dálnic a silnic a př i pr oj ednáv ání
př estupků v e v ěcech místních komunikací v oblasti kontrolního v ážení v ozidel.
(4) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností při uplatňov ání stanov i ska k územním plánům, regulačním plánům a závazného stanov iska v územním řízení.
(5) Pln í úkoly obce podle zákona o dráhách.
(6) Pr ojednávají přestupky na úseku taxislužby.
(7) Vy konávají působnost silničního správního úřadu v e v ěci pov olov ání zř ízení pře jezdu na neveřejné účelov é komunikaci.
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Článek 10
By dlení a nebytové prost ory
Plní v šechny úkoly obce s rozšířenou působností, pov ěřeného obecního úřadu a
obce v přenesené působnosti v oblasti nájemních vztahů k by tům a st anov ov ání č i
u směrňov ání nájemného by tů a nebytových prostor.
Článek 11
Energet ika
Zajišťují veškeré úkoly obce s rozšířenou pů sobností, obce s pov ěřený m obec ním úřadem a obce v oblasti energetiky, pořízení a správu územní energetické kon cepce, doh lížejí na h ospodaření s energií v organizačních složkách obc e a v yhlašu jí
stav nouze v teplárenství.
Článek 12
Sociální zabezpečení
(1) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 92 písm. b) zákon a č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
(2) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou pů sobností jako or gán sociálněpr ávní ochrany dětí33 v e věcech rodinných34, v e v ěcech nezletilý ch dětí sv ěřených do vý chov y
jiných fy zických osob než rodičů, do pěstounské péče, poručenství a osv ojení v četně nezl etilý ch dětí sv ěřených do péče budoucích osv ojitelů nebo pěstounů a s výjimkou osv ojení dítěte
jedním z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a s le duj e v ý voj t ěchto
dět í. Tyto úkoly plní také pro děti, které nemají na území státu pov olen trvalý nebo dl ouhodobý pobyt, nejsou oprávněny podle zv láštního právního předpisu trvale pobý v at n a územ í
st átu, ani nejsou občany Ev ropské unie.
(3) Pln í úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, při zprostředkov ání osv ojení a pěstounské péče.
Článek 13
Zdravot nictví
Plní ú koly na úseku zdravotnictví vyjma úkolů obce v přenesené působnosti na
ú seku ochrany zdraví před škodlivými ú činky náv ykov ý ch látek podle zv láštníh o
práv ního předpisu. 38
Článek 14
Školst v í
Plní ú koly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle práv ních předpisů upravujících oblast školství vyjma projednáv ání př estupků na
ú seku školství a mládeže.

38 Zákon č. 65/2017 Sb.,

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
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Článek 15
Kultura a památková péče
(1) Pln í úkoly obce s rozšířenou působností v památkov é péči.
(2) Pr ojednávají přestupky podle autorského zákona.

Článek 16
V šeobecná v nitřní správa
(1) Pln í úkoly magistrátu a obce v přenesené působnosti na úseku archiv nictví.
(2) Sou střeďují požadavky obv odů na výkon veřejně pr ospěšný ch pr ací uložený ch
sou dy a předávají tyto požadavky okresnímu soudu.
(3) Vy konávají úkoly magistrátu a územně členěného statutárního města dle zákonů o
v olbách do Parlamentu ČR a do zastupitelstev v obcích.
(4) Pln í úkoly magistrátu v matričních záležitostech.
(5) Zabezpečují úkoly magistrátu na úseku ov ěřov ání shody opisu nebo k opie s l ist in ou.

(6) Vy konávají úkoly magistrátu v ochraně práva shromažďov acího.
(7) V edou ev idenci o v álečných hrobech a počtech padlých a zemřelých v álečný ch zajatců pohřbených na území města.
(8) Kom plexně zabezpečují vydávání a ev idenci občanských průkazů, cestov ních dokladů a řidičských průkazů.
(9) Pln í úkoly magistrátu na úseku evidence obyvatel a ohlašov ací pov innosti obce v ůči ministerstvu.
(10) Rozhodují o přestupcích, k jejichž projednání nejsou příslušné orgány městských
obv odů.

Článek 17
Živ nost enské podnikání
Plní ú koly obecního živ nostenského úřadu podle zákonů o živ nostenských úřadech , živnostenském podnikání, na ochranu spotřebitele a o zrušení státního tabákov ého m onopolu.
Článek 18
Požární ochrana, bezpečnost , krizov é řízení
(1) Pln í úkoly obce v požární ochraně.
(2) Pln í úkoly obce s rozšířenou působností při zajišťov ání odv odů občanů a zajišťov án í obrany státu a jeho mobilizační přípravy.
(3) Zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací a mim oř ádný ch událostí ,
pr ov ádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(4) Zabezpečují ochranu utajov aných informací.
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Článek 19
St atistika
Plní ú koly obce při statistickém zjišťov ání z h lediska celoměstských údajů a dále ú koly obce s pov ěřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou pů sobností ve vztah u
k ú dajům za správní obv od m imo území města.
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Př íloha č. 7 Statutu města

RO ZSA H PŮSO BN O STI
SVĚŘEN É MĚSTSKÝ M O BVO D ŮM

PLZEŇ 1 A Ž 10 V PŘEN ESEN É

PŮSO BN O STI

Článek 1
Úv od
(1) Pokud není u jednotlivých dále uvedených činností výslov ně stanov eno jinak, v y konávají je orgány městský ch obv odů na celém území sv ého obv odu.
(2) Není-li Statutem nebo jeho přílohami stanov eno jinak, plní v přenesené působnost i orgány městských obv odů úkoly obcí a pov ěřených obecních úřadů.
(3) Dojde-li pro změnu zv láštního zákona ke změně charakteru některé z dosud př en esených působností obce na její působnost samostatnou, zůstává dělení kom petencí m ezi
or gány města a orgány městský ch obv odů podle této přílohy zachov áno až do případné zm ěny Statutu nebo této přílohy obecně závaznou vyhláškou města.
(4) Součástí výkonu přenesené působnosti obv odům příslušejícím podle tohoto Statut u je i výkon jimi vydaných správních a daňov ých rozhodnutí, který může bý t zajišt ěn i pr ostřednictvím exekutora podle zv láštního zákona40.
(5) Je-li tímto Statutem přenesena na orgány obv odů působnost obce s rozšířenou působností a obce s pov ěřeným obecním úřadem, nedotýká se to výkonu správních činností n a
ú zemí jiných obcí v e správním obv odu Plzně podle zv láštního právního předpisu, není-l i v eř ejnoprávní smlouvou s těmito obcemi stanov eno jinak.
(6) Na požádání úřadu městského obv odu Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6 -Lit ice, Plzeň 7 Radčice, Plzeň 8-Černice, Plzeň 9-Malesice a Plzeň 10-Lhota, nebo není-li schopen úřad n ěkt erého z těchto obvodů vykonávat po dobu delší jednoho měsíce sv ou působnost podle t éto
př ílohy Statutu, přenese v ěcně příslušný odbor magistrátu svým opatřením na dobu určit ou
t akto:
a)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 5-Křimice na Úřad městského obv odu Plzeň 3,

b)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 6-Litice na Úřad městského obv odu Plzeň 3,

c)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 7-Radčice na Úřad městského obv odu Plzeň 1,

d)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 8-Černice na Úř ad m ěst ského obv odu Pl zeň 2 Slov any,

e)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 9-Malesice na Úřad městského obv odu Plzeň 3,

f)

z Úř adu městského obv odu Plzeň 10-Lhota na Úřad městského obv odu Plzeň 3.

Toto opatření musí bý t zv eřejněno neprodleně po jeh o vydání n ejm éně po dobu 3 0
dnů na úřední desce magistrátu i dotčených městských obv odů. Ustanovením t oh oto

40 Exekuční

řád č. 120/2001 Sb.
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odstav ce není dotčena možnost přenesení vyřizování konkrétní záležitosti rozh odnutím magistrátu na orgán jiného městského obv odu podle zv láštního zákona. 41
Článek 2
Územ ní plánov ání a st avební řád
(1 ) Vyjadřují se k územně plánov acím podkladům a zajišťují stanov isko zastupitelstv a
m ěstského obv odu k územně plánov ací dokumentaci. Po dohodě s měst em m oh ou některé
ú zemně plánov ací podklady připravov at.
(2 ) Plní úkoly obecného stavebního úřadu s výjimkou činností, které si vyhradilo měst o 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 př í padě zm ěny druhu pozem ku o výměře nad 300 m 2 nejv íce v šak do 1000 m 2. V případech, kdy je podána žádost o
ú zemní souhlas a následně stavební úřad rozhodne o prov edení územního řízení 41a , rozhodují
o v y dání územního rozhodnutí.
(4 ) Vydávají rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního ř ízení a územ ní
r ozhodnutí u záměrů, pro které stavební zákon nevyžaduje stavební pov olení ani ohlášení.
(5 ) U staveb studní zřizov aných pro potřeby jednotlivých fy zických osob a domácností
v y dávají pov olení k nakládání s podzemními v odami a plní úkoly speciálního stavebního úřadu .
(6) Plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací pro stavby místních komunikací IV. třídy a účelov é komunikace.
(7 ) Vykonávají soustavný dozor nad zajišťov áním ochrany v eřejných zájm ů, ochrany
pr áv a oprávněných zájmů právnických a fy zických osob a nad plněním jejich pov innost í v y plý vajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho prov edení, a t o i pr o
st avby pov olené celoměstskými orgány.
(8) Rozhodují o pov olení výjimek pro správní akty vydávané orgány městského obv odu .
(9) Uzavírají v eřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební pov olení a společné územ ní
r ozhodnutí a stavební pov olení.

Článek 3
Finance, správ a daní a poplatků
(1) Spravují místní poplatky s výjimkou těch, jejichž správa je tímto Statutem nebo j i ný m právním předpisem města vyhrazena orgánům celoměstským, a spravují správní poplatky , předepsané zv láštním zákonem k výkonu jejich působnosti, a to v četně vymáhání, penalizace a ukládání sankcí.
(2) Pln í úkoly obecního úřadu podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

41 Např.
41a §

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

96 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
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(3) Městský obvod Plzeň 3 plní na území celého města úkoly obce jako cenov ého or gánu vyjma vydávání cenov ých právních předpisů, jsou-li mu sv ěřeny ob ecně záv azn ou v y h láškou města, a vykonává cenov ou kontrolu pro území celého města.
Článek 4
Ochrana přírody a krajiny
Pro m ěstské obv ody Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 9-Malesice vykonáv á
ty to ú koly městský obv od Plzeň 3.
(1) Pln í úkoly obecního úřadu, úkoly pov ěřeného obecního úřadu podl e § 7 6 odst. 2
písm . d), úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 77 odst . 1 pí sm . h) a
ú koly orgánu ochrany přírody podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně př írody a
krajiny, vyjma § 87 odst. 3 písm. i) a m), § 88 odst. 1 písm. i) a n) a odst. 2 písm. b) a k) tohot o zákona, pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle zv láštního právního předpisu42.
(2) Pln í úkoly obecního úřadu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Článek 5
Zem ědělství
Pro m ěstský obv od Plzeň 9-Malesice vykonává tyto ú koly městský obv od Plzeň
3.
(1) Podílejí se na kontrole dodržov ání mimořádných v eterinárních opatření a schvalují m ísta pro sv ody zv ířat a trhy k prodeji živ očišných produktů a vydáv ají pov olení k jejich kon ání za podmínek stanov ených příslušnou veterinární správou.
(2) Pln í úkoly obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou pů sobností podle
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
(3) Pr ojednávají přestupky fy zických osob podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zv ířat proti týrání, nejde-li o projednání přestupku, s nímž je spojeno uložení zv láštního opatř ení dle tohoto zákona, a dále projednávají přestupky právnických a podnikajících fy zický ch
osob podle § 27a odst. 1 písm. n) tohoto zákona.
Článek 6
My slivost
Vy dávají a odebírají lov ecké lístky podle zákona č. 449/2001 Sb., o my slivosti.
Článek 7
V odní hospodářst v í a rybářství
(1) Plní úkoly obecního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a pov olují pro pot řeby jednotlivých občanů (domácností) odběr povrchových vod.
(2) Vy dávají a odebírají rybářské lístky podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

42 Zákon č. 100/2004 Sb.,

o obchodování s ohroženými druhy.
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Článek 8
Doprav a a silniční hospodářst ví
(1 ) Vykonávají působnost silničního správního úřadu pro místní komunikace a v eřej n ě přístupné účelov é pozemní komunikace.
(2 ) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákon a o pozem n ích komunikacích při projednávání přestupků v e v ěcech místních komunikací a v eřejně př í stupných účelov ých komunikací, s výjimkou přestupků v oblasti kontrolního v ážení v ozidel.
(3 ) Rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o
v y řazení místních komunikací z této kategorie.

Článek 9
Neby t ové prost ory
zruš en

Článek 10
Sociální zabezpečení
(1) Pln í 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) Pln í úkoly pov ěřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působn ostí podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění.42a
(3) Plní funkci opatrov níka a poručníka osob nezletilých a osob omezený ch v e sv épráv n osti, stanov í-li tak v občanském soudním řízení soud.
(4) Rozhodují o ustanov ení zv láštního příjemce dávky důchodov ého pojištění a dohl ížejí na plnění pov inností zv láštního příjemce.42b
(5) Zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o s ociáln ě-právní ochraně dětí, v yjma působností, které jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům celom ěstským. Péči o nezletilé děti vyžadující zvýšenou pozornost kurátora pro děti a mládež a
v ý kon práce v agendě sociálně-právní ochrany dětí v době pracov ní pohotov osti zabezpečuje
pr o území městský ch obv odů Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Lit ice a Pl zeň 7 -Radčice, Pl zeň 9 Malesice a Plzeň 10-Lhota Úřad městského obv odu Plzeň 3 a pro území m ěst ského obv odu
Plzeň 8-Černice Úřad městského obv odu Plzeň 2-Slov any. Řeší přestupky vyplý vající ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
(6) Vy konávají funkci opatrov níka a poručníka osob nezleti lý ch a činí neodkladné
ú kony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanov en poručník nebo dokud se ustanov ený poručník neujme sv é funkce, nelze-li ustanov it nezletilému jiného v hodn ého opatrov níka podle zv láštního zákona.43
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(6)(7) Pln í úkoly obce v přenesené působnosti dle zákona č. 256/2001 Sb., o poh řeb n ictví a o zm ěně některých zákonů.

42a §

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

42b § 10
43 § 32

zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
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mimo jiné zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. Jednou ze změn v zákoně o pohřebnictví bylo přesunutí
agendy obcí spočívající v zajištění pohřbu (viz § 5) z působnosti samostatné do působnosti přenesené. Nově je tedy zajišťování pohřbu
dle § 5 výkonem přenesené působnosti obcí. Z tohoto důvodu dochází k přesunutí ustanovení o pravomoci městských obvodů
k zajištění pohřbu z čl. 27 Statutu, který se týká samostatné působnosti obcí, do přílohy č. 7 Statutu, konkrétně do čl. 10, týkající se
přenesené působnosti vykonávané orgány městských obvodů.
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Článek 11
Zdravot nictví
Zajišťují úkoly obce v přenesené pů sobnosti n a ú seku oc h rany zdr av í před
škodlivými účinky návykových látek podle zv láštního zákona46a, včetně projednáv ání
přestupků.
Článek 12
Školst v í
Projednávají přestupky na úseku školství a mládeže.
Článek 13
Kultura a památková péče
(1) Na úseku památkov é péče plní v šechny úkoly obce podle zv láštních pr áv ních
př edpisů a sledují řádné nakládání s kulturními památkami nacházejícími se na jejich územ í
podle seznamu kulturních památek, který každoročně obdrží od orgánů celoměstský ch. Zjistíli záv ady, podávají podnět k zjednání nápravy zpravidla sv ému stavebnímu úřadu.
(2) Pln í úkoly obce v přenesené působnosti v oblasti výroby , šíření a archiv ov ání audiov izuálních děl.
(3) Pr ojednávají přestupky na úseku kultury.
Článek 14
V šeobecná v nitřní správa
(1) Rozhodují o přestupcích v působnosti obce nebo ob ecního úřadu. Úř ady m ě stský ch obv odů rozhodují dále o přestupcích proti pořádku v e státní správě vyskytujících se na
v íce úsecích státní správy, přestupcích na úseku v šeobecné v nitřní správy, přestupcích pr ot i
poř ádku v e státní správě a přestupcích na úseku zbraní a střeliv a podle zv láštního zákona46b.
(2) Pln í úkoly obce na úseku v olebním a při prov ádění místního referenda.
(3) Pln í úkoly obce při ov ěřov ání shody opisu nebo kopie s li stinou a př i ov ěřov ání
pr avosti podpisu.
(4) Pln í úkoly obcí v ochraně práva shromažďov acího.
(5) Pln í úkoly pov ěřeného obecního úřadu a obce na úseku ev idence oby v atel v y jm a
zpracov ávání souhrnných údajů pro ministerstvo v nitra a ohlašov ání úředních zm ěn názv ů
m ěstských obv odů, ulic a čísel popisných.
(6) Pln í úkoly obce a pov ěřeného obecního úřadu na úseku veřejných sbírek.
(7) Městský obv od Plzeň 3 pro ú zemí celého m ěsta plní úkoly obce s m atričním
obv odem ve všech matričních záležitostech.

46a Zákon č. 65/2017 Sb.,

o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

46b Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních.
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Článek 15
zrušen
Článek 16
Požární ochrana, bezpečnost a krizov é 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
odv odů občanů a zajišťov ání obrany státu.
(3) Spolupracují s orgány města při zajišťov ání připravenosti m ě stského obv odu n a
kr izov é situace a mimořádné události a podílejí se na prov ádění záchranných a l ikv i dačních
pr ací a ochraně obyvatelstva.
(4) Spolupracují s orgány města při ochraně utajov aných informací.
Článek 17
St atistika
Pln í úkoly obce a pov ěřeného obecního úřadu na úseku státního statistického výkaznictv í u údajů za městských obv od.
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Příloha č. 8
Orientační mapa správních hranic městských obvodů

Př íloha č. 8 Statutu města
ORIEN TA ČN Í

MAPA SPR ÁVN ÍCH H RANIC MĚS TSK ÝCH OBVODŮ
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