Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje statut
územně členěného statutárního města
_____________________________________________________________________
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ustanovení § 13 odst. 1 písm. d):
„Obecné stavební úřady
1) Obecným stavebním úřadem je magistrát územně členěného statutárního města
a úřad jeho obvodu nebo městské části určený statutem,"

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 2:
"Výkon státní správy
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
…
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části
určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň
magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"),
d) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady
městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
a na území vojenských újezdů újezdní úřady, (dále jen "ohlašovna")."

SMĚRNICE SC-885/2005, Ministerstva vnitra ze dne 30. května 2005, k zákonu
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
předpisů

HLAVA I.
K zákonu o evidenci obyvatel
ustanovení čl.1:
"Při hlášení změny místa trvalého pobytu obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve
městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů,
pokud tak stanoví statuty těchto měst a na území vojenských újezdů újezdní úřady
(dále jen "ohlašovna") zkontrolují údaje na vyplněném přihlašovacím lístku k trvalému
pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"). Správně vyplněný a podepsaný přihlašovací
tiskopis zašle pro účely zavedení údajů do informačního systému na příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, městské části určené Statutem hlavního města
Prahy a ve městem Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "obecní
úřad obce s rozšířenou působností"). Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
zavedení údajů do informačního systému zašle přihlašovací tiskopis zpět ohlašovně.
Ohlašovna může zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místo
přihlašovacího tiskopisu jeho ověřenou fotokopii, kterou obecní úřad obce
s rozšířenou působností nezasílá zpět."
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