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Problematika stavebních úřadů

PROBLEMATIKA STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Obecný rámec
•

Problematika řešena v kontextu novelizace Stavebního zákona
•

1. novela posouvá účinnost – nyní v PSP

•

2. novela mění věcnou podstatu vybraných institutů zákona – MPŘ od dubna 2022

•

zachování stavební agendy v přenesené působnosti obcí a krajů
•
•
•

zachování vyvážené ochrany veřejných zájmů
zachování integrace speciálních SÚ do obecných SÚ
jednotné environmentální stanovisko

•

Věcná působnost – Ministerstvo pro místní rozvoj

•

MV ČR vstupuje do procesu v kontextu jeho role koordinátora veřejné správy v ČR

•

MV ČR se zabývá strukturou sítě stavebních úřadu a jejich územním vymezením s vazbou na platné principy

nastavení správních obvodů

PROBLEMATIKA STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Variabilní kritéria pro vymezení stavebního úřadu:
Stanovení stavebních úřadů a jejich správních obvodů
– východiska zpracování návrhů

•

počet obyvatel správního obvodu min 10 tis. obyv.

•

min. 225 úkonů za rok (11 statisticky nejčastějších úkonů)

•

Udržení spojeného modelu, tj. stavební úřady budou

•

min. 3 zaměstnanci se ZOZ na stavební řád

zachovány coby výkon přenesené působnosti ve vybraných

•

35 km jako maximální dostupnost z každé obce na stavební
úřad

obcích
•

Stavební úřad musí být vždy ve městě, které je ORP

•

nové obvody nepřekračují hranice obvodů ORP

•

Skladebnost správních obvodů stavebních úřadů vůči

•

zpracováno několik variant uspořádání stavebních úřadů:

soustavě správních obvodů ORP

•

Na základě politického rozhodnutí je preferovaná varianta

•

Budou existovat správní obvody SÚ, které se budou

dělit na více ORP – dnes hranice obvodu SU
nerespektuje hranice ORP

371 stavebních úřadů

PROBLEMATIKA STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Varianta "371" zachovaných úřadů

Kritéria:

správní obvod min. 10 000 obyvatel
min. počet úkonů 225 za rok (počítáno 11 nejčastějších)
min. 3 pracovní místa se ZOZ na stavební řád
dostupnost 35 km z libovolné obce do obce se stavebním úřadem

Počet
zachovaný
ch SÚ: 371
z toho:
205 obcí ORP
Praha
114 obcí POU
51 obcí I. typu
Rozsah zachované agendy
u 11 nejčastějších úkonů
ze všech sledovaných úkonů
počet "uspořených" pracovních míst
Nutno přerozdělit 14 % agendy stavebních úřadů za celou ČR

86%
86%
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Projekt Big Data

PROJEKT BIG DATA

Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území
• Fondy EHP a Norska 2014 – 2021
• Program Good governance (Řádná správa věcí veřejných)
• Délka trvání 48 měsíců
• Počátek realizace únor 2020

• 3 norští partneři, 2 expertní poradci, 1 multidisciplinární skupina
• 4 případové studie

Cíl:
• Návrhy na úpravy systému správního uspořádání státu, revize vymezení správních obvodů (zejména ORP a POÚ).

PROJEKT BIG DATA

Co jsou geolokační data?
Přibližná lokalizace polohy SIM karty v rámci sítě mobilních operátorů
Informace, v dosahu kterého vysílače BTS se SIM karta nachází (nejedná se o GPS lokaci)
• Anonymizovaná data

• Předpoklad – pohyb SIM karty odpovídá pohybu jejího uživatele
• Měření v delším časovém horizontu odhalí vzorce časoprostorového chování
• Jedná se o reprezentativní vzorek mobility české populace
• Široké využití (doprava, krizové řízení, územní plánování, veřejná správa)
• Agregovaná data - nejedná se přímo o lokalizační (zbytková provozní) data, která
mobilní operátor sbírá, ale o statistiku, na nich založenou

PROJEKT BIG DATA

Aktuální stav projektu
Zpracována metodika: „Využití geolokačních dat mobilních operátorů pro potřeby veřejné správy“
Vypsána veřejná zakázka na nákup geolokačních dat – aktuálně podpis smlouvy s dodavatelem
Přípravné a doprovodné analýzy

Plán aktivit:
• 2021 - Podpis smlouvy s dodavatelem geolokačních dat
• 2022 (1Q) - PoC – proof of concept – dodávka dat za dílčí území
– testování za účelem finálního nastavení parametrů pro sběr dat za celou ČR
• 2022 (2Q) - Sběr dat – 4 sběry, každý v délce 4 po sobě následujících týdnů
• 2023 - Analýza dojížďkových vztahů, regionalizace a příprava modelu lokalizace služeb VS
• 2024 - Zpracování návrhů a doporučení pro úpravy stávajících územně správních struktur

PROJEKT BIG DATA
Případová studie Středočeský kraj

PROJEKT BIG DATA
Případová studie Pardubický kraj
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PROJEKT BIG DATA
Případová studie Pardubický kraj

PROJEKT BIG DATA
Případová studie Turnovsko
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PROJEKT BIG DATA
Testovací data pro SO POÚ

ATLAS VEŘEJNÉ SPRÁVY

www.atlasverejnespravy.cz

Analýza financování statutárních měst

ANALÝZA FINANCOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH MĚST

Dvě metody zjišťování míry krytí
•
•
•

Na jedné straně příjem (příspěvek, správní poplatky, dotace), na druhé výdaje (platy, režie)
Metoda A (Skutečná) – porovnávají se skutečné vykázané výdaje podle rozpočtové skladby (data IS MONITOR)
Metoda B (Modelová) – porovnávají se modelové výdaje podle nákladové metodiky MV (koeficient režií 48 %)

Cílem analýzy je ověřit, zda jsou SM jako podskupina ORP systémově podfinancována
•
•
•

První náznaky v analýze míry krytí ORP (2020)
Tehdy zjištěna střední hodnota
• Metoda A – pro ORP 81 %, pro SM 54 %
• Metoda B – pro ORP 89 %, pro SM 79 %
Počet úvazků byl převzat z Informačního systému o platech (MF) -> zkreslený údaj

ANALÝZA FINANCOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH MĚST

Statutární města validovala své počty úvazků
•
•
•
•
•

23 SM rozdělilo své počty úvazků mezi přenesenou, samostatnou, obslužnou a manažerskou působnost
Projevily se rozdíly ve velikosti obslužného a manažerského personálu, rozptyl na celém úřadu 7 – 15 %
Liší se i podíl přenesené působnosti rozptyl 36 – 54 % z celého úřadu
Metoda A – 69 %
Metoda B – 79 %

• Potvrdilo se, že míra krytí je skutečně nižší oproti ORP o 9 – 17 %
•
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Ne však systémově, ale průřezově! Tzn. nezávisí, zda krajská města, statutárně členěná, nad 100 000 obyv.

Plánované akce

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2022

Právě probíhá sedmý ročník!
ORP dostaly dopis s odkazem na elektronický dotazník.

Sběr odpovědí do začátku dubna 2022.
Opět vyjde brožura dobré praxe složená zejména z tipů zaslaných ORP
v rámci dotazníku.
Kategorie kritérií:
• Dostupnost
• Otevřenost
• Komunikace
• On-line služby
• Zapojování veřejnosti
• Moderní vybavenost

• Udržitelnost

KONFERENCE MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2022

SAVE THE DATE!
14. – 15. června 2022

Olomouc
Šestý ročník největší konference MV k veřejné správě
Opět se můžete těšit na přední osobnosti veřejné správy
Tematické okruhy:

• Nová legislativa
• Digitalizace

• Inovace
• Rozvoj veřejné správy
• Příklady dobré praxe
• A mnohá další…
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