Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut
územně členěného statutárního města
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 104 odst. 3):
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky."

•

ustanovení čl. 2 odst. 3):
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon."

•

ustanovení čl. 2 odst. 4):
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá."

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá."

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod."

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 4:
„1) Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí
nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc,

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most,
Teplice, Karviná a Mladá Boleslav."
2) Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části
s vlastními orgány samosprávy."
•

ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit,
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na
místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na
některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon."

•

ustanovení § 35 odst. 1 a 2:
„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde
o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním
zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti,
které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve
svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku."

•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem."

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce."

•

ustanovení § 131:
„Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na
úseku samostatné působnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
b) rozhodování o majetkoprávních úkonech uvedených v § 133 odst. 1,
c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského
obvodu nebo úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu
nebo městské části."

•

ustanovení § 132:
„1) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo
městské části odejmout za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle
zvláštního právního předpisu nebo se souhlasem městského obvodu nebo
městské části.
2) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo
městské části odejmout též v případě, jestliže městský obvod nebo městská část
při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky
ve lhůtě stanovené statutárním městem, která nesmí být kratší než 60 dnů.
3) O odejmutí věci svěřené městskému obvodu nebo městské části z vlastnictví
statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního města [§ 130 písm. h)]."

•

ustanovení § 133:
„Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému
obvodu a městské části rozhodování zejména o těchto majetkoprávních úkonech:
a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních
zákonů
z majetku města svěřeného městskému obvodu nebo městské části,
b) převod a zastavení movitých věcí a práv,
c) postoupení pohledávek,
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky,
e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí výpůjčky,
o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku,
o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,

f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob,
h) dohody o splátkách,
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,
k) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným
právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního
prostředí."
•

ustanovení § 134 odstavec 1:
„1) Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim
svěřených zákonem a v mezích zákona statutem."

•

ustanovení § 135:
„Usnesení zastupitelstva města a rady města v záležitostech, které nebyly zákonem
nebo statutem svěřeny městskému obvodu nebo městské části, jsou pro orgány
městských obvodů a městských částí závazná."

•

ustanovení § 139 odst. 2, 3, 4 a 5:
„2) Orgány městských obvodů a městských částí vykonávají přenesenou působnost,
kterou podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může
statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat
zcela nebo zčásti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným
obecním úřadům, popřípadě některou přenesenou působnost svěřenou
zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností."
3) Je-li to účelné, může statutární město statutem se souhlasem městského obvodu
nebo městské části vyhradit v přenesené působnosti orgánů obcí některé
činnosti magistrátu města nebo určit, že některé tyto působnosti budou
vykonávat orgány jiných městských obvodů nebo městských částí.
4) Městské obvody a městské části jsou při výkonu přenesené působnosti správními
obvody; výkon přenesené působnosti jsou povinny zabezpečit. Na výkon
přenesené působnosti obdrží městské obvody a městské části příspěvek
z rozpočtu statutárního města.

5) Rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaná ve správním
řízení přezkoumává magistrát, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu
orgánu města nebo zvláštní zákon nestanoví jinak."

•

ustanovení § 152 odst. 6:
„Statutární města, jejichž statuty neodpovídají ustanovením tohoto zákona, uvedou
své statuty do souladu s tímto zákonem do konce roku 2001. Do doby nabytí
účinnosti nového statutu platí na úseku samostatné i přenesené působnosti
ustanovení dosavadních statutů."
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