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6.
SMĚRNICE
MINISTERSTVA VNITRA
ze dne 27. 10. 2003 č. j.: MS - 1662/4 - 2003
k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí
Odvětví: veřejná správa
Ministerstvo vnitra v součinnosti s příslušnými ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady vydává podle § 92
odstavce 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění zákona č. 231/2002 Sb., k provedení bodu III/3.1 písmeno c) usnesení vlády České republiky ze dne 4. 6. 2003
č. 554 tuto směrnici:
Čl. 1
Dozor nad právními předpisy obcí
(1) Při dozoru nad právními předpisy obcí 1) posuzuje
následně krajský úřad jejich soulad se zákonem; při výkonu
dozoru postupuje krajský úřad podle zákona o obcích.
(2) Shledá-li krajský úřad, že právní předpis obce je v rozporu se zákonem, vyzve obec ke zjednání nápravy. Uplynula
-li lhůta 30 dnů od účinnosti právního předpisu, krajský úřad
předem ověří, zda ve věci Ministerstvo vnitra nezahájilo řízení. Pro posouzení platnosti právního předpisu je krajský úřad
oprávněn od obce vyžádat: 2)
a) usnesení orgánu obce, který právní předpis schválil,
b) zápis z jednání orgánu obce, při kterém byl právní předpis schválen,
c) informaci o počtu členů orgánu obce, který právní předpis
schválil, není-li tento údaj uveden v zápise podle písmena b),
1)

2)

§ 12, § 124 odst. 1 a § 127 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 123 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

d) doklad o vyhlášení právního předpisu, z něhož je patrno,
kdy byl právní předpis vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a kdy byl z úřední desky sňat,
e) další informace potřebné pro výkon dozoru.
(3) Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy,
krajský úřad navrhne Ministerstvu vnitra neprodleně po uplynutí lhůty ke zjednání nápravy pozastavení účinnosti právního
předpisu obce. Ke zdůvodněnému návrhu krajský úřad přiloží:
a) právní předpis obce,
b) výzvu krajského úřadu ke zjednání nápravy,
c) doklady zaslané obcí krajskému úřadu.
Čl. 2
Dozor nad usneseními, rozhodnutími a opatřeními
orgánů obcí v samostatné působnosti
(1) Dozor nad usneseními, rozhodnutími a opatřeními orgánů obcí v samostatné působnosti 3) (dále jen „usnesení“) spočívá v následném posouzení jejich souladu se zákonem
a jiným právním předpisem. Krajský úřad vykonává dozor
zpravidla na základě vnějšího podnětu (stížnost, upozornění
na závady apod.). Při výkonu dozoru postupuje krajský úřad
podle zákona o obcích.
3)

§ 124a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
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(2) Shledá-li krajský úřad, že usnesení je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, vyzve obec ke zjednání
nápravy. Uplynula-li lhůta 30 dnů od schválení usnesení, krajský úřad předem ověří, zda ve věci Ministerstvo vnitra nezahájilo řízení. Pro posouzení platnosti usnesení je krajský úřad
oprávněn od obce vyžádat: 2)
a) zápis z jednání orgánu obce, při kterém bylo usnesení
schváleno,
b) informaci o počtu členů orgánu obce, který usnesení
schválil, není-li tento údaj uveden v zápise podle písmena a),
c) další informace potřebné pro výkon dozoru.
(3) Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy,
krajský úřad navrhne Ministerstvu vnitra neprodleně po uplynutí lhůty ke zjednání nápravy pozastavení výkonu usnesení.
Ke zdůvodněnému návrhu krajský úřad přiloží:
a) usnesení orgánu obce,
b) výzvu krajského úřadu ke zjednání nápravy,
c) doklady zaslané obcí krajskému úřadu.
Čl. 3
Dozor nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními
orgánů obcí v přenesené působnosti
(1) Dozor nad usneseními, rozhodnutími a jinými opatřeními orgánů obcí v přenesené působnosti,4) která nejsou nařízeními obce, spočívá v následném posouzení jejich souladu se
zákonem, jiným právním předpisem a s unesením vlády nebo
směrnicí ústředního správního úřadu publikovanou ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
(2) Shledá-li krajský úřad, že usnesení, rozhodnutí nebo
jiné opatření orgánu obce v přenesené působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem nebo s usnesením vlády nebo směrnicí ústředního správního úřadu publikovanou ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
navrhne obci jeho změnu nebo zrušení, a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.5)
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Čl. 4
Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí
(1) Krajský úřad vykonává kontrolu výkonu přenesené
působnosti obcí 7) (dále jen „kontrola“) podle zákona o krajích.
(2) Předmětem kontroly je zejména
a) dodržování právních předpisů a usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů publikovaných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
b) plnění povinnosti orgánu obce vykonávat přenesenou
působnost.8)
(3) Kontrolu vykonává krajský úřad podle pololetního
plánu. Plán kontroly sestavuje krajský úřad tak, aby kontroly
byly provedeny přednostně u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů.
(4) O provedené kontrole pořizuje kontrolující osoba protokol, který obsahuje náležitosti stanovené zákonem.9) V předmětu kontroly se uvede rovněž kontrolované období.
(5) Pokud byly kontrolou zjištěny nedostatky, provede krajský úřad následnou kontrolu plnění uložených opatření.10)
(6) Krajský úřad zasílá vyhodnocení výsledků kontroly nad
výkonem jednotlivých úseků přenesené působnosti obcí
věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu na jeho
žádost.
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

(3) Nezjedná-li ve stanovené lhůtě nápravu orgán obce,
který usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření v přenesené
působnosti vydal, krajský úřad je zruší.6)

Ministr vnitra
Mgr. Stanislav Gross
v. r.

4)

5)

6)

§ 126 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 313/2002 Sb.
§ 126 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 127 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

7)

8)

9)

10)

§ 93a až 93i zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 7 odst. 2 a § 65 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 93g zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 93i odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

„Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:

Kulatého razítka o průměru 3,5 cm s textem:
Obec Tismice

2

Kulatého razítka se státním znakem o průměru 3,5 cm s textem:
OBEC EJPOVICE
okres Rokycany
Ke ztrátě došlo dne 30. září 2003. Od 1. října 2003 bude
v platnosti nové kulaté razítko obce, které bude opatřeno
i číslem IČO.

O existenci tohoto razítka se obec dozvěděla až nyní ze
starých smluv, nebylo jim předáno při předávání úřadu po
mimořádných volbách v jejich obci, ke kterému došlo dne
9. dubna 2003.

Kulatého razítka o průměru 3,5 cm s textem:
Obecní úřad Tismice

Hranatého razítka o rozměrech 1,5 x 5 cm s textem:
OBEC
Dětřichov u Mor. Třebové
571 01 Mor. Třebová I.
Razítko nebylo opatřeno žádným evidenčním číslem a ke
ztrátě došlo dne 4. září 2003.

Ruší se jeho platnost k 30. září 2003, neboť není jisté, zda
existovalo ve dvojím vydání, které by obci nebylo rovněž dne
9. dubna 2003 předáno.

k odcizení úředního razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 3,5 x 0,8 cm s textem:

Hranatého razítka o rozměrech 4,2 x 1,2 cm s textem:
MAGISTRÁT MĚSTA
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 351
450 59 LIBEREC
21
Ke ztrátě došlo dne 30. září 2003 na Odboru strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec.

ke ztrátě a zrušení platnosti razítek:
Kulatého razítka o průměru 3,5 cm s textem:
Obec Tismice
Naposledy obcí použito dne 4. června 2003, není známo
jakým způsobem ke ztrátě došlo.

Městský úřad Havlíčkův Brod
ekonomický odbor
Razítko bylo opatřeno pořadovým číslem 74 a k odcizení
došlo dne 13. října 2003.“
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Poznámky:

Od: Vítoš s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025

Adresát (odběratel)
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