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Č. j. MV-22400-2/ODK-2015
Vážená paní ministryně,
vážený pane ministře,
v poslední době se na mě obrátila řada starostů s tím, že jednotlivá
ministerstva připravují legislativní návrhy, které mění organizaci veřejné správy
v území z hlediska rozdělení výkonu přenesené působnosti mezi jednotlivé obce.
V této souvislosti bych rád upozornil, že vláda České republiky přijala dne
27. srpna 2014 usnesení č. 680, kterým schválila materiál „Strategický rámec rozvoje
veřejné správy“ a zřídila Radu vlády pro veřejnou správu. Předmětné usnesení vlády
též v čl. III. bodu 3. uložilo členům vlády České republiky úkol „předkládat vládě
návrhy legislativních opatření měnících organizaci veřejné správy v území a řešit
v případě nezbytné potřeby aktuální problémy na svěřeném úseku předložením
návrhu legislativních opatření zasahujících do stávající organizace veřejné správy
v území pouze se stanoviskem Ministerstva vnitra.“
V souvislosti s řádným plněním tohoto vládou uloženého úkolu Vám sděluji, že
kontaktním útvarem Ministerstva vnitra pro zasílání legislativních materiálů,
spadajících pod výše uvedený čl. III. bod 3. usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014
č. 680, ke stanovisku Ministerstva vnitra je sekce veřejné správy a legislativy, která
danou záležitost projedná v Radě vlády pro veřejnou správu.
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