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ABSTRAKT
Bakalářská práce s názvem „Statutární města z hlediska výkonu a kompetencí veřejné
správy“ obsahuje informace o statutárních městech v České republice. Shrnuje jejich historii, kdy jednotlivá statutární města vznikla, vymezuje rozdíly územně členěných a územně
nečleněných statutárních měst, orgány statutárního města i orgány městských částí či městských obvodů, výkon samostatné a přenesené působnosti statutárních měst. Praktická část
obsahuje srovnání územně členěného statutárního města Brna a územně nečleněného statutárního města Přerova, ať už z hlediska orgánů těchto statutárních měst nebo výkonu samostatné a přenesené působnosti. V závěru této práce je doporučení na zlepšení činnosti statutárních měst.
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ABSTRACT
Bachelor Study titled „Statutory City in Terms of Perfomance and Competence of Public Administration“ includes informations about statutory cities in Czech Republic. This
study summarizes history of these cities and their origin. It defines differences between
corresponding and non-corresponding territory of statuory cities and their establishments
and also institutions of city parts or districts. This study includes achievement of the independent and the figurative activity of statutory cities. The practical part of this study compares regionaly corresponding statutory city Brno with regionaly non-corresponding statutory city Přerov from the point of view their establishments or their independent efficiency
and figurative influence. This study conclusion shows recomendation for activity improvement of statutory cities in Czech republic.
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ÚVOD
Česká republika je tvořena obcemi, které jsou základními územními samosprávnými celky.
Za obec je považováno jak město, městys, tak i statutární město. Prvotním zákonem, kde
můžeme najít zmínku o obcích, je hlava sedmá zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Jelikož je v České republice přes šest tisíc obcí, je nutné mít i samostatnou zákonnou
úpravu obcí, která je tvořena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
V souvislosti s tímto zákonem, byly vydány i další zákony, jako např. zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V zákoně o obcích najdeme i úpravu statutárních měst, která jsou předmětem této práce. Stejně jako obce, jsou statutární města veřejnoprávními korporacemi
s vlastním majetkem. V současné době je na území naší republiky 25 statutárních měst.
Aby se mohlo město stát statutárním, musí dojít ke změně zákona o obcích. Statutární města se od jiných měst liší tím, že se mohou členit na městské části nebo městské obvody
s vlastními samosprávnými orgány. Tohoto do současnosti využilo pouze 7 statutárních
měst a k úpravě svých vnitřních poměrů tato města vydávají formou obecně závazné vyhlášky statut města.
Cílem této práce bude v teoretické části stručně přiblížit historii vzniku statutárních měst,
kdy se města stala statutárními, charakterizovat statutární města, co znamená statut města,
poskytnout informace o výkonu samostatné i přenesené působnosti statutárních měst,
o orgánech těchto měst a také o orgánech městských částí a městských obvodů. V této části
budu čerpat převážně ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a z odborné
literatury, která je tomuto tématu věnována.
Na teoretickou část bude navazovat část praktická, která bude pomocí metody komparace
obsahovat srovnání územně členěného statutárního města Brna a územně nečleněného statutárního města Přerova. I přesto, že jsou obě města statutární, jsou zde velké odlišnosti
v tom, že jedno město se člení na městské části a druhé ne. Cílem této části bude tedy
srovnání kompetencí jednotlivých orgánů statutárních měst, výkon samostatné i přenesené
působnosti, kterou v Brně mohou vykonávat i městské části. Na základě tohoto srovnání
poté navrhnu možnosti, jak zlepšit činnost a postavení statutárních měst. Primárními zdroji
v praktické části bude zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a Statut města Brna.
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HISTORIE STATUTÁRÍCH MĚST

Statutární města se dostala do širšího povědomí občanů po revoluci v roce 1848. V té době
byl zaveden zcela nový pojem, a to územní samospráva. Vzniklými událostmi revolučního
období došlo k mnoha změnám, z nichž nejvýznamnější bylo zavedení ústavnosti a zrušení
poddanství, v němž rozhodovala patrimonia. Právě kvůli těmto změnám vyvstala otázka,
kdo by měl místo patrimonií nově vykonávat politickou správu. Nejlepším řešením se ukázalo převést část správy na občany uspořádané do veřejných korporací. Vznikly obce,
okresy a kraje, které získaly do své působnosti část výkonu veřejné správy. Obce byly
jako nejnižší celky územní samosprávy poprvé zákonně upraveny v roce 1849 v prozatímním obecním zřízení1, které je také často nazýváno podle jeho tvůrce jako Stadionovo
obecní zřízení. (Hledíková, Janák a Dobeš, 2005, s. 297 – 298)

1.1 Statutární města v letech 1848 – 1918
Prozatímní obecní zřízení platilo pro všechny obce na území státu. Zakotvovalo možnost
žádosti významných měst ve státě o vydání statutu, tedy zvláštního městského zřízení. Vydáním statutu se město stalo statutárním a řídilo se především svým statutem. Ustanovení
prozatímního obecního zřízení byla pro statutární města závazná v oblastech, které nebyly
vymezeny ve statutu města. Prvními statutárními městy v roce 1850 se stala Praha, Liberec, Brno, Olomouc a Opava. V roce 1859 bylo vydáno nové obecní zřízení2, díky němuž
došlo k navýšení počtu statutárních měst. Původních pět z roku 1850 zůstalo a novými
statutárními městy na Moravě se stala města Jihlava, Znojmo, Uherské Hradiště, Kroměříž
a ve Slezsku Frýdek a Bílsko. Statut přiděloval městům zemský sněm na základě zemského
zákona a upravoval i nadále činnost statutárních měst. Byly zde zakotveny orgány měst,
tedy obecní výbor, obecní představenstvo, starosta a obecní radní. Orgány statutárních
měst byly v podstatě stejné jako u ostatních obcí, jen s tím rozdílem, že celkový počet členů obecního výboru upravoval statut, na rozdíl od obcí, kde se počet členů obecního výboru určoval podle počtu obyvatel obce. Praha měla zřízen usnášející sbor tvořený městskou
radou a sborem obecních starších. Statutární města byla pověřena kromě územní samosprávy také politickou správou. Tu vykonávaly v rámci přenesené působnosti orgány obce,

1
2

Zákon č. 170/1849 Sb., o prozatímním obecním zřízení
Říšský zákon č. 58/1859 Sb., o obecním zřízení
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nazývané magistráty. Rozhodování magistrátu bylo kolegiální a představený magistrátu purkmistr měl možnost nezákonná usnesení zastavit. Starosta statutárního města byl do své
funkce volen se souhlasem panovníka. (Hledíková, Janák a Dobeš, 2005, s. 297 – 304)

1.2 Statutární města v letech 1918 – 1945
V tomto období docházelo na úrovni samosprávy k velkým zásahům. Statutární města
i přesto nadále fungovala. Praha byla hlavním městem a v organizaci obcí měla výsadní
postavení. V roce 1920 došlo zákonem o Velké Praze3 ke sloučení Prahy s 38 obcemi
a osadami z jejího okolí a v roce 1927 byla činnost okresních úřadů na Smíchově, Žižkově,
Vinohradech a v Karlíně převedena na magistrát hlavního města Prahy. (Hledíková, Janák
a Dobeš, 2005, s. 379)
Díky slučování okolních obcí nejen s Prahou, ale také Brnem i Olomoucí, lze poprvé hovořit o územním členění statutárních měst. Jistou podobnost lze sledovat sice i u osad, které
byly oddělené od určité obce a jako takový celek mohly samostatně hospodařit a vykonávat samostatnou působnost, ale o přenesené působnosti, kterou územně členěná statutární
města vykonávají, se u nich hovořit nedalo. V Olomouci se tato změna příliš neprojevila,
ale ve sloučených obcích k Brnu a Praze fungovaly místní výbory jako orgány nápomocné
k řešení jak výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti. Je nutné podotknout, že jejich
funkce byla především poradní. (Exner, 2004, s. 64 – 67)
Hlavní město vytvořilo ústřední zastupitelstvo, původně nazývané Sbor obecních starších.
Ústřední zastupitelstvo si ze svých členů volilo primátora města, jehož ve funkci musel
potvrdit prezident republiky. Primátorovi byli nápomocni tři náměstci a také 24 městských
radních. V ostatních statutárních městech starostu potvrzovala vláda. Orgány těchto měst
byly stejné jako v ostatních obcích, pouze s rozdílem v počtu obecních zastupitelů. 1. prosince 1928 vstoupil v platnost zákon o organizaci politické správy4, který zrušil statutární
města Jihlavu, Znojmo, Kroměříž, Uherské Hradiště a Frýdek (Bílsko k nám již nepatřilo,
jelikož se nacházelo v Polsku). Tato města se stala obyčejnými městy a svou činnost podřizovala již obecnímu zřízení. Statutárními městy od roku 1928 zůstala pouze města Liberec,
Praha, Brno, Olomouc a Opava. (Hledíková, Janák a Dobeš, 2005, s. 379)

3
4

Zákon č. 114/1920 Sb., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou
Zákon č. 92/1928 Sb., o organizaci politické správy
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V roce 1939 začalo docházet k potlačování samosprávy. Ozývaly se hlasy žádající rozpuštění veškerých obecních zastupitelstev a byly činěny kroky, které postupně vedly
k nastolení této situace. Statutární města Liberec a Opava byla v průběhu tohoto období
postavena pod přímé zásahy říšského právního řádu. Následovalo rozpuštění zastupitelstev
i v ostatních obcích a na jejich místo byli dosazeni vládní komisaři z Německa. V roce
1944 již činnost veškerých orgánů statutárních měst vykonávali úředníci jmenovaní ministrem vnitra. V roce 1941 se novými statutárními městy stala města Ostrava a Plzeň. Ve
zřízení nových statutárních měst viděla protektorátní vláda možnost ovládnout silná průmyslová města. Okolní obce nových statutárních měst byly taktéž ke statutárním městům
připojeny, stejně jako v Praze, Brně a Olomouci. (Exner, 2004, s. 68 – 69)

1.3 Statutární města v letech 1945 – 1989
V období poválečných let a komunismu byly vytvořeny národní výbory. Ústřední myšlenkou byla jednotná veřejná správa, kterou vykonávaly národní výbory. Jejich činnost představoval výkon státní správy i samosprávy. (Koudelka, 2007, s. 77)
Národní výbory byly považovány za orgány vykonávající veřejnou správu pouze prozatímně. Jejich zřízení mělo přinést zjednodušení veškerého výkonu veřejné správy
a v podstatě také odstranění její duplicity. (Exner, 2004, s. 70)
Přijetím nové ústavy v roce 19485 došlo k faktické likvidaci územní samosprávy (Kadečka,
2003, s. 107).
Statutárními městy v roce 1945 byla města Praha, Plzeň a Liberec v zemi České a v zemi
Moravskoslezské města Brno, Olomouc, Ostrava a Opava. Roku 1946 získala města Brno,
Olomouc, Ostrava, Opava, Liberec a Plzeň organizační řád, který zde zřídil ústřední národní výbor. V městských obvodech docházelo k vytvoření obvodních rad podléhajících
ústřednímu národnímu výboru. Rok 1949 byl pro statutární města likvidační. Došlo ke zrušení zemí a vytvoření 14 krajů. Praha byla považována taktéž za samostatný kraj. Tímto
krokem zanikají všechna statutární města a s výjimkou hlavního města Prahy i jejich
ústřední národní výbory. Jediná Opava se stala okresním městem. Ostatní původní statu-

5

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

15

tární města byly sídly nových krajů – Pražský, Plzeňský, Liberecký, Brněnský, Olomoucký
a Ostravský kraj. (Exner, 2004, s. 73 – 74)

1.4 Statutární města po roce 1989
Po pádu komunismu byla na území Československa v rámci reformy veřejné správy obnovována obecní samospráva. V roce 1990 byl vydán nový zákon o obcích6, který opět upravoval činnost statutárních měst. Tato města měla zvláštní postavení upravené statutem,
jenž jim umožňoval členit se na městské obvody nebo městské části s vlastními samosprávnými orgány. (Hledíková, Janák a Dobeš, 2005, s. 485)
Statutárními městy byly v devadesátých letech minulého století města České Budějovice,
Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, Havířov,
Opava, Olomouc, Ostrava a Zlín (Koudelka, 2007, s. 97).
Ve statutárních městech jmenovaných v devadesátých letech se počítalo s působností
okresních úřadů. Některé činnosti bývalých národních výborů měly být přeneseny na úřad
města, což ale v Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem mělo složitější průběh než u ostatních měst. Úřady měst přenášely svou činnost na okresní úřady a ty jim ji pak opět vracely.
Úřady měst Brna, Ostravy a Plzně vykonávaly nakonec veškerou činnost původních národních výborů a okresní úřady měly na starosti agendu, která vycházela ze zvláštních zákonů a také ze zrušených krajů. (Exner, 2004, s. 160)
V roce 1992 chtěla vláda vytvořit samostatný zákon týkající se statutárních měst. K jeho
vytvoření však nedošlo a statutární města se řídila novelou zákona o obecním zřízení7.
Tento zákon hovořil o všech 13 statutárních městech a upřesnil poměry mezi statutárními
městy a městskými obvody a částmi. Také zákon o okresních úřadech8 byl novelizován.
V Brně, Ostravě a Plzni byly jeho prostřednictvím zrušeny okresní úřady a jejich činnost
byla v rámci přenesené působnosti předána městům a jejich úřadům, nově nazývaných jako
magistráty. (Exner, 2004, s. 160 – 161)

6

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 302/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
8
Zákon č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 425/1190 Sb., o okresních úřadech
7

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

16

Roku 2000 na základě přijatého obecního zřízení9 vznikla nová statutární města, a to Kladno, Jihlava a Most a v roce 2003 se statutárními městy stala také Karviná, Mladá Boleslav
a Teplice (Exner, 2004, s. 162).
V roce 2006 další 4 města povýšila na statutární. Jedná se o města Frýdek – Místek, Přerov, Děčín a Chomutov. (Koudelka, 2007, s. 97)
Změnou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12.
března 2012, došlo k navýšení statutárních měst o další dvě města, kterými jsou na Moravě Prostějov, a v Čechách se jedná o město Jablonec nad Nisou. Celkový počet statutárních
měst činí tedy v současné době 25. Text zákona, kterým došlo ke změně zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s uvedením nově jmenovaných statutárních měst
najdeme v příloze P I. (ČESKO, 2012)

9
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CHARAKTERISTIKA STATUTÁRÍCH MĚST

Výčet statutárních měst najdeme v zákoně o obcích10. Jde o zvláštní druh měst, která měla
dříve určité výsadní postavení. Statutární města se od ostatních měst liší tím, že se mohou
členit na městské obvody nebo městské části s vlastní samosprávnou činností. Členění statutárních měst musí být stanoveno ve statutu města, který územně členěné statutární město
vydá jako obecně závaznou vyhlášku. (Horzinková a Novotný, 2008, s. 101)
Statutárními městy, která k uspořádání vlastních vnitřních poměrů vydaly statut města,
jsou Brno, Opava, Ostrava, Ústí nad Labem, Pardubice, Plzeň a Liberec. Neexistuje žádná
zákonná úprava o tom, jak by měl statut vypadat po formální stránce, není stanoveno, kolik
by měl mít stran, částí nebo článků. Je tedy na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých měst,
jak bude jejich statut vypadat. Města Pardubice, Ústí nad Labem, Opava i Liberec mají
statuty, dalo by se říci jednoduché, nejsou příliš obsáhlé. Zbývající statutární města, tedy
Brno, Ostrava a Plzeň, mají statut rozsáhlý a velmi podrobně mají rozepsanou činnost
v oblasti samostatné a přenesené působnosti statutárního města i jejich jednotlivých městských obvodů, v Brně městských částí. Všechna tato statutární města mají ve statutu upraveno to, co jim ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v § 130.
Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna. Součástí statutu je i 9 příloh, které blíže specifikují určité
záležitosti ve statutu. Příloha č. 1 se zabývá vymezením území městských částí, příloha č. 2
je věnována přehledu činností přenesené působnosti, které vykonávají některé městské
části pro jiné městské části. Příloha č. 3 upravuje označování písemností, které vyhotovují
orgány města Brna a orgány městských části. Příloha č. 4 se zabývá majetkem města svěřeným městským částem. Tato příloha má 3 části, jedná se o část zabývající se předškolními zařízeními, školami a školskými zařízeními, druhá část se věnuje obytným domům
a pozemkům, které tvoří jeden funkční celek a poslední část upravuje ostatní nemovitý
majetek. Příloha č. 5 uvádí pravidla pro svěřování majetku města městským částem. Přílohou č. 6 je kontrolní řád města Brna. Další příloha je věnována zajištění krizového řízení
orgány města a městských částí v oblasti přenesené i samostatné působnosti. Příloha č. 8

10
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uvádí stavby a území celoměstského zájmu a poslední příloha č. 9 obsahuje organizace
zřizované městem a městskými částmi. (Statutární město Brno, 2012b)
I ostatní územně členěná statutární města mají přílohy ke svým statutům. V nich jsou upraveny např. podmínky označování písemností vyhotovených orgány města a orgány městských částí a městských obvodů, seznamy a podmínky svěřování majetku města městským
částem a obvodům, zásady pro udělování cen města a pro vydávání právních předpisů města.
Pokud se chce město stát statutárním městem, musí dojít ke změně zákona. Jmenování
statutárním městem sebou nese řadu složitých činností. Město je oprávněno pouze podat
návrh na jmenování např. zastupitelstvu kraje, poslanci, vládě nebo Senátu a ti dále podnikají kroky ke jmenování statutárního města. (Koudelka, 2006, s. 9)
Statut upravuje vnitřní fungování města a je vytvářen v rámci výkonu samostatné působnosti. Statutární město je v rámci hierarchizace obcí vždy považováno za obec s rozšířenou
působností a obec s pověřeným obecním úřadem. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008,
s. 27)
Zákon o obcích věnuje statutárním městům také samostatnou osmou hlavu zákona11.
I přesto, že se zákon o obcích statutárním městům věnuje samostatně, nejsou všechny činnosti speciálně upraveny a statutární města se v takovýchto případech řídí obecnou úpravou, stejně jako ostatní obce. (Exner, 2004, s. 174)

2.1 Statut
Nejprve je důležité upozornit, že není povinností statutárního města statut vydat, závisí to
na uvážení jeho zastupitelstva. Statut města vydávají pouze územně členěná statutární města. (Kadečka, 2003, s. 130)
Statut je jako obecně závazná vyhláška vydáván až od roku 1992. V minulosti se jednalo
pouze o usnesení zastupitelstva. Hlavním důvodem toho, že jde o obecně závaznou vyhlášku je to, že je v něm stanoven výkon samostatné i přenesené působnost orgánů městských
obvodů a částí. Statutární město ale může na městské obvody a městské části přenést pouze

11
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takové činnosti, které uvádí zákon o obcích, případně jiný zvláštní zákon, jako působnost
orgánů města. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 776)
Základní věcí, která je ve statutu uvedena, je zřízení a vymezení území městských částí
a městských obvodů. Pokud statutární město městské části nebo městské obvody zřídí,
musí ve statutu uvést orgány jednotlivých městských obvodů a částí a jejich pravomoci.
Dále také musí být ze statutu zřejmé, jak spolu budou statutární město a městské obvody
a části spolupracovat a vykonávat činnost samostatné působnosti města. Statutární město
může městským obvodům a částem poskytnout majetek, který samotné části nebo obvody
nemohou samy vlastnit. Proto je ve statutu uvedeno, který majetek města je na ně převeden
a jak s ním mohou nakládat. Statutární město má povinnost, podle zákona o katastru nemovitostí12, právo městských částí a obvodů nakládat se svěřeným majetkem, uvést
v katastru nemovitostí. (Horzinková a Novotný, 2008, s. 102)
Další důležitou věcí pro chod městských obvodů a částí je upravit ve statutu zdroj jejich
finančních příjmů. Pro plnění úkolů městských obvodů a částí by taktéž zastupitelstvo statutárního města mělo ve statutu upravit základní druhy výdajů městských obvodů a částí.
Městské obvody a části mohou na základě statutu zřizovat a rušit organizační složky
a právnické osoby. Statutární město by mělo do statutu zanést také způsob projednávání
navrhovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení s městskými obvody a částmi. Vydané obecně závazné vyhlášky a nařízení statutárního města musí být zveřejňovány nejen na
úřední desce statutárního města, ale také v městských obvodech a částech, aby se všichni
občané měli možnost s nimi seznámit. Způsob, jakým budou vyhlášky a nařízení města
v městských obvodech a částech zveřejňovány, upraví zastupitelstvo města taktéž ve statutu. Tyto právní předpisy města by měly být zveřejněny i způsobem umožňujícím občanům
dálkový přístup, tedy na webových stránkách města. Statutární město má povinnost ve statutu upravit i způsob při projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace
a programu rozvoje města. Tyto dva dokumenty musí být projednávány s městskými obvody a městskými částmi. Městským obvodům a městským částem je umožněno zakládat,
zřizovat a rušit vlastní organizační složky a právnické osoby pro výkon samostatné působnosti. Pokud tak stanoví zvláštní zákony, je územně členěné statutární město povinno uvést

12
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i další náležitosti, které z těchto zvláštních zákonů vyplývají. V § 130 zákona o obcích13
nalezneme výčet náležitostí, které mají být ve statutu uvedeny. (Havlan a kol., 2008, s. 54;
Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 773 – 779)

2.2 Městská část, městský obvod
Statutární město má právo své území rozdělit na městské obvody nebo městské části. Pokud tak statutární město učiní, jedná se o územně členěné statutární město. Jednotlivé
městské obvody či části vykonávají činnost svěřenou jim statutárním městem. K jejímu
výkonu zřizují vlastní orgány městské části či obvodu. Jsou tedy pověřeny výkonem samostatné působnosti. Městské obvody a městské části se v podstatě podobají obcím, jen s tím
rozdílem, že na rozdíl od obcí nejsou právnickými osobami. Městské části a městské obvody a jejich pravomoci schvaluje zastupitelstvo města a musí být uvedeny ve statutu. (Brodská a Kuš, 2008, s. 10)
Zajímavostí je, že je také možné na městské obvody nebo městské části členit pouze určitou část statutárního města, nikoli celé jeho území. Příkladem tohoto členění je městský
obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 28)
Jelikož nejsou městské obvody a městské části nadány právní subjektivitou, tak do veškerých právních vztahů městských obvodů a částí vstupuje statutární město, které je veřejnoprávní korporací. Městské části a městské obvody tedy při veškerých činnostech, svěřených jim statutem, jednají za statutární město. Protože městské obvody a městské části
nedisponují právní subjektivitou, nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Statutární město na ně nemůže tuto činnost přenést ani pomocí statutu. (Vedral, Váňa, Břeň
a Pšenička, 2008, s. 794 – 798)
Vydá-li zastupitelstvo města nebo rada města usnesení ve věci, která nebyla svěřena městským obvodům a městským částem, jde o výlučnou činnost města a městské obvody
a části se musí tímto usnesením řídit. Statutární města nemohou rozhodovat ve věcech,
které přenesly do výkonu městských obvodů a městských částí. Pokud chtějí v některých
věcech statutární města opět rozhodovat, musí dojít ke změně statutu, kde bude uvedeno,
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jaké činnosti se městským obvodům a městským částem z jejich působnosti odebírají. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 799 – 800)
Městské obvody a městské části mají právo používat svou vlastní vlajku a znak. Městské
obvody a městské části si vlajku a znak mohou navrhnout a jejich konečný výsledek musí
schválit heraldická komise a následně jim je předseda Poslanecké sněmovny udělí. Při výkonu samostatné působnosti používají také městské obvody a části razítko se znakem
městské části či obvodu. Tato možnost bývá obvykle upravena ve statutu města. (Brodská
a Kuš, 2008, s. 12)
U městských obvodů a částí může dojít k situaci připojení obvodu či části k sousednímu
městskému obvodu nebo části, na základě rozhodnutí zastupitelstva statutárního města.
O připojení mají právo rozhodovat i občané připojovaných obvodů a částí v místním referendu. Konečné rozhodnutí je ale vždy na zastupitelstvu. Připojením k jinému obvodu nebo
části původní městský obvod a část zaniká a stává se součástí obvodu a části, k níž byl připojen. V případě připojení městských obvodů a částí je nutné vymezit orgány slučovaných
obvodů a částí a také rozhodnout, jak bude naloženo se svěřeným majetkem. O sloučení
městských obvodů a částí musí být informováno Ministerstvo vnitra, příslušný katastrální
a finanční úřad, a to formou opisu rozhodnutí o sloučení. K připojení městského obvodu
nebo části může podle zákona o obcích14 dojít pouze na začátku kalendářního roku. Toto
ustanovení je praktické z mnoha důvodů. Lze jmenovat např. počátek rozpočtového roku,
stanovený na začátek kalendářního roku. Bylo by složité upravovat rozpočet na základě
skutečnosti slučování městských obvodů a částí. Také podíl statutárních měst na sdílených
daních je stanovován k počátku roku. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 151 – 164)
O zřizování, rušení nebo připojování městských obvodů a částí musí být informován příslušný katastrální úřad. Na základě rozhodnutí o zřízení, zrušení nebo připojení městského
obvodu a části je proveden záznam do katastru nemovitostí, a to nejpozději do 30 dnů od
doručení rozhodnutí. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 167)

14
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2.3 Územně členěná statutární města
O tom, zda se statutární město bude členit na městské obvody a městské části, rozhoduje
zastupitelstvo města. O zřízení městských obvodů a částí vydává obecně závaznou vyhlášku, statut, který je tzv. vnitřním předpisem města. O zřízení městských obvodů a částí může být rozhodováno na základě podnětu orgánů statutárního města nebo o to mohou také
požádat samotní občané statutárního města. Občané mají k takovému kroku dvě možnosti.
Mohou podat návrh k projednání samotnému zastupitelstvu města nebo prostřednictvím
místního referenda. Po zřízení městských obvodů a městských částí, se tyto stávají organizační jednotkou statutárního města. Městské obvody a městské části zřizují vlastní orgány
samosprávy, které jsou v podstatě stejné jako u obcí. Městské obvody a městské části nemohou vlastnit majetek. Statutární město jim může pouze svůj majetek svěřit k užívání,
což musí být výslovně uvedeno ve statutu. Městské obvody a městské části nemají taktéž
právo vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení. Statutární město na ně může přenést
podstatnou část výkonu vlastní samosprávné činnosti. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička,
2008, s. 763 – 765)
Z celkového počtu 25 statutárních měst je 7 měst územně členěných. Statutární města Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice a Liberec se člení na městské obvody. I když Liberec je v tomto zvláštní, jelikož se člení pouze na jeden městský obvod. Brno a Opava se
člení na městské části. Seznam městských obvodů a městských částí jednotlivých územně
členěných statutárních měst nalezneme v příloze P II.

2.4 Územně nečleněná statutární města
Územně nečleněných statutárních měst je zbylých 18 měst – Kladno, Mladá Boleslav,
České Budějovice, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Jablonec nad Nisou,
Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Prostějov, Přerov, Zlín, Karviná, Havířov a Frýdek –
Místek. Tato města nevyužila možnosti členit se na městské obvody a městské části a nevydávají tedy statut města jako podzákonný právní předpis.
Územně nečleněná statutární města se mohou členit na části obce, kde bývají zřízeny osadní, případně místní výbory. Část obce není samosprávnou jednotkou a nemá vlastní samosprávné orgány. Osadní výbor je zřízen jako tzv. poradní orgán zastupitelstva města, který
nepřijímá žádná rozhodnutí. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 29 – 30)
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Členem osadního výboru se stává určený občan části obce, kde se zřizuje osadní výbor.
Tyto členy určuje zastupitelstvo města. Předsedou osadního výboru nemusí, na rozdíl od
ostatních zřizovaných výborů, být člen zastupitelstva města. Osadní výbor má pravomoc
podávat návrhy a vyjadřovat se ke všem okolnostem, které se týkají rozvoje dané části obce. (Brodská a Kuš, 2008, s. 74)

2.5 Výkon samostatné působnosti statutárních měst
Výkon samostatné působnosti znamená, že si města řeší své záležitosti samostatně, jménem statutárního města a na jejich odpovědnost. Do samosprávy měst může stát zasahovat
pouze na základě zákona a v jeho mezích. V rámci samostatné působnosti města vydávají
obecně závazné vyhlášky, hospodaří se svým majetkem a sestavují rozpočet města. Výkon
samosprávy statutárních měst ale neznamená, že si města mohou dělat cokoli. Jejich povinností je řídit se i v tomto případě zákony. Do samostatné působnosti spadají věci, které
se týkají potřeb občanů obce a obecního rozvoje. Záležitostí samostatné působnosti bychom mohli najít celou řadu. Některé jsou stanoveny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), spousta je jich ale také ve zvláštních právních předpisech, jako např.
v zákoně o odpadech, zákoně o místních poplatcích, školském zákoně, stavebním zákoně
a mnohých dalších. (Brodská a Kuš, 2008, s. 25 – 26)
Statutární města v rámci samostatné působnosti schvalují programové dokumenty a územní
plány, rozhodují o zřízení městských obvodů a částí, mění názvy ulic a jiných veřejných
prostranství, zabezpečují veřejný pořádek, udělují ceny města a čestná občanství. Zřízení
městské policie je taktéž záležitostí samostatné působnosti. Výkon samostatné působnosti
je hrazen z vlastních finančních prostředků statutárního města. (Brodská a Kuš, 2008, s. 26
– 27)
Samostatná působnost není na rozdíl od přenesené působnosti městským obvodům a částem svěřována zákonem. Veškeré úkony samostatné působnosti jsou jim dány prostřednictvím statutu města. Výjimku by mohly tvořit činnosti, které by do samostatné působnosti
městským obvodům a částem svěřily zvláštní zákony. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička,
2008, s. 770)
V případě územně členěných statutárních měst mohou samostatnou působnost vykonávat
jak orgány statutárního města, tak i orgány městských obvodů a městských částí. Orgány
městských obvodů a částí vykonávají samostatnou působnost jen pro svůj obvod, kdežto
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orgány statutárního města ji vykonávají pro územní obvod celého města. Městské obvody
a městské části nemohou v rámci samostatné působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.
Každý obvod i část si vytváří vlastní rozpočet, na základě kterého v průběhu roku hospodaří. Jeho schválení je v pravomoci zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.
(Brodská a Kuš, 2008, s. 36)
K výkonu samostatné působnosti si mohou městské obvody a městské části zřídit organizační složky a právnické osoby, pokud jim to zastupitelstvo města prostřednictvím statutu
umožní. Jelikož městské obvody a městské části nemají právní subjektivitu, jsou organizační složky a právnické osoby zřizovány jménem statutárního města. (Vedral, Váňa, Břeň
a Pšenička, 2008, s. 780)
Městské části a městské obvody mohou v rámci samostatné působnosti schvalovat program
rozvoje vlastního obvodu či části, který by neměl být v rozporu s programem rozvoje statutárního města. Městské části a městské obvody jsou také oprávněny zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy. Statutární město může přenést na městské obvody a městské části
úplné nebo částečné rozhodování o správních deliktech. Na městské části a městské obvody může být delegována i funkce zaměstnavatele zaměstnanců úřadů městských obvodů
a městských částí a jejich organizačních složek. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008,
s. 781 – 784)

2.6 Výkon přenesené působnosti statutárních měst
V rámci výkonu přenesené působnosti vykonávají statutární města státní správu, která je
povinností státu a ten ji svěřuje obcím a městům. Záležitosti spadající do přenesené působnosti jsou vymezeny zákonem15. Při výkonu přenesené působnosti se statutární město stává
správním obvodem a všechny činnosti přenesené působnosti musí být vykonávány na základě zákonů, usnesení vlády a směrnic ústředních správních úřadů. Statutární města při
vyřizování těchto záležitostí mohou vydávat nařízení. (Brodská a Kuš, 2008, s. 36 – 38)
Přenesenou působnost u územně členěných statutárních měst vykonávají orgány města
i orgány městských obvodů a městských částí, což musí být určeno zákonem a město jej
musí také přesně určit ve statutu. Statutární města prostřednictvím svých orgánů vykonáva-

15

Hlava III zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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jí činnost, která je u obcí svěřena pověřeným obecním úřadům a také obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností. U městských obvodů a částí jsou orgány činné v přenesené působnosti stejné, jako je tomu u obcí, kde není pověřený obecní úřad. Některé městské obvody nebo části ale výkon přenesené působnosti nevykonávají. Záleží vždy na statutárním
městě, zda je výkonem přenesené působnosti prostřednictvím statutu pověří. Může se také
stát, že určitý obvod či část bude tuto působnost vykonávat pro více obvodů či částí daného
statutárního města. Městské obvody a městské části nejsou v rámci výkonu přenesené působnosti oprávněny vydávat nařízení. (Brodská a Kuš, 2008, s. 41 – 42)
Orgány městských obvodů a částí mohou vykonávat takovou činnost přenesené působnosti, kterou zvláštní zákony svěřují orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem. Statutární
město tedy statutem rozhodne, které městské obvody a části budou buď částečně, nebo
zcela vykonávat přenesenou působnost obcí s pověřeným úřadem, případně také úřadů obcí
s rozšířenou působností. Zastupitelstvo může na orgány městských obvodů a částí přenést
činnost svěřenou k výkonu magistrátu města. V zásadě se tedy městské části a městské
obvody z hlediska svého postavení podobají obcím, pouze s tím rozdílem, že nemohou
vydávat nařízení a některé činnosti jim mohou být odebrány. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 769)

2.7 Orgány statutárních měst
Orgány statutárních měst jsou tvořeny zastupitelstvem města, radou města, primátorem
a magistrátem. Statutární města mohou zřizovat také zvláštní orgány města. Pro výkon
přenesené působnosti je orgánem statutárního města i komise. V případě územně členěných statutárních měst v městském obvodu fungují zastupitelstvo městského obvodu, rada
městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a případně také zvláštní orgány městského obvodu. U městských částí jsou zřizovány stejné orgány pouze s přívlastkem městské části, tedy zastupitelstvo městské části atd. Statutární město může obecně závaznou
vyhláškou zřídit jako orgán také městskou policii. (Brodská a Kuš, 2008, s. 51)
2.7.1

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je orgán, který samostatně spravuje statutární město. Jde o jeho nejvýše postavený orgán. Členové zastupitelstva jsou voleni ve volbách prostřednictvím tajného hlasování. Zastupitelstvo města je zvoleno na období 4 let. Počet členů zastupitelstva
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se stanoví podle počtu obyvatel žijících v obci k 1. lednu daného kalendářního roku, ve
kterém se mají volby do zastupitelstva města konat. (Brodská a Kuš, 2008, s. 52)

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva obce podle počtu
obyvatel
Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva obce
Do 500

5 – 15

500 – 3 000

7 – 15

3 001 – 10 000

11 – 25

10 001 – 50 000

15 – 35

50 001 – 150 000

25 – 45

ad 150 000

35 - 55

Zdroj: (Brodská a Kuš, 2008, s. 53)

Uvedený rozsah počtu členů zastupitelstva je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), proto se nemůže stát, aby v některé obci s daným počtem obyvatel, bylo
více zastupitelů, než uvádí tento zákon.
Občané, kteří jsou v obci oprávněni volit, musí být předem, prostřednictvím úřední desky,
a to i elektronické, informováni o datu konání voleb, počtu volených zastupitelů a místě
konání voleb. Zvolení členové zastupitelstva skládají na ustavujícím zasedání slib o tom,
že svou funkci bude vykonávat řádně a svědomitě a že nebudou jednat v rozporu se zájmy
občanů a obce. V případě, že nově zvolený zastupitel odmítne složit slib nebo jej složí
s určitou výhradou, nemůže se zastupitelem stát a svůj mandát tímto krokem ztrácí. Staneli se řádným členem zastupitelstva, má právo předkládat zastupitelstvu a ostatním orgánům
statutárního města vlastní návrhy. Může připomínkovat nebo dotazovat radu města a jednotlivé radní, vznést požadavek na informace týkající se jeho funkce na zaměstnance
magistrátu, kteří jsou povinni mu odpovědět do 30 dnů. Zastupitelé mají nejen práva, ale
také povinnosti. Jsou např. povinni se účastnit zasedání zastupitelstva a plnit úkoly, které
mu v rámci výkonu jeho funkce byly zadány. Jeho povinností je hájit zájmy obce a jednat
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tak, aby výkon své funkce neohrozil. Zastupitelé mohou být ve své funkci uvolnění nebo
neuvolnění. Uvolněným zastupitelem je ten, který je pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněn ze svého pracovního poměru. O tom, kdo se stane uvolněným zastupitelem, rozhoduje zastupitelstvo města usnesením a tomuto zastupiteli náleží za výkon funkce měsíční
odměna. Neuvolnění členové zastupitelstva tedy zůstávají při výkonu funkce zastupitele
i nadále ve svém pracovním poměru s podmínkou, že jejich zaměstnavatel jim musí podle
potřeby dát pracovní volno. I neuvolnění členové zastupitelstva mají nárok na odměnu za
výkon své funkce. Zastupitelstvo musí schválit paušální částku, kterou budou tito zastupitelé odměňováni. (Brodská a Kuš, 2008, s. 52 – 58)
§§ 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se věnují pravomocím zastupitelstva obce, vztahující se i na zastupitelstva statutárních měst. Z pravomocí můžeme
jmenovat např. schvalování rozpočtu a závěrečného účtu statutárního města, programu
rozvoje statutárního města, zakládání právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech samostatné působnosti města, vyhlášení místního referenda, zřizování
a rušení výborů. Ze svých řad volí členové zastupitelstva primátora statutárního města,
jeho zástupce a také radu statutárního města. K jejich pravomocím dále patří zřizování
městské policie. Nejvýznamnější pravomocí zastupitelstva statutárního města je rozhodnutí, zda se bude město členit na městské obvody nebo městské části a v tom případě, musí
podniknout veškeré úkony s jejich zřízením spojené, včetně vydání statutu. (Brodská
a Kuš, 2008, s. 58 – 61)
Zastupitelstvo se schází zpravidla podle potřeby. Jeho povinností je sejít se minimálně jednou za 3 měsíce. O zasedání zastupitelstva musí být občané statutárního města informováni
způsobem ve městě obvyklým, tedy minimálně zveřejněním na úřední desce, a to nejméně
7 dnů před dnem jeho konání. Z průběhu zasedání zastupitelstva je vyhotoven zápis, kde se
uvádí všechny projednávané body a přijatá usnesení. Zápis musí být podepsán primátorem,
případně jeho zástupci a dalšími pověřenými osobami. (Brodská a Kuš, 2008, s. 61 – 63)
2.7.2

Rada města

Radu města volí zastupitelé z řad svých členů a za svůj výkon je také zastupitelstvu odpovědná. Jde o výkonný orgán samostatné působnosti. V rámci přenesené působnosti rozhoduje rada obce v případech vyjmenovaných v zákonné úpravě, a vydává nařízení obce.
Rada má 5 – 11 členů. Počet radních musí být vždy lichý, jejím členem je vždy primátor
a náměstek/náměstci primátora statutárního města. Jednání rady svolává primátor a jsou
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neveřejná. Není stanoveno, jak často by se rada měla scházet. Je ale pravidlem, že se schází častěji než zastupitelstvo města. Rada jedná na základě schváleného jednacího řádu. Ze
svého jednání rada musí vyhotovit zápis. V zápise se uvede program jednání a přijatá usnesení a musí jej podepsat primátor a jeho zástupce, případně jiný pověřený radní. Pravomoci
rady jsou přímo specifikovány v zákoně16. Můžeme z nich jmenovat např. vydávání nařízení obce, projednávají připomínky uložené zastupitelstvem, zabezpečují hospodaření obce, zřizují a ruší komise rady, kontrolují plnění úkolů magistrátu. Významnou činností rady
je příprava podkladů na jednání zastupitelstva města. (Brodská a Kuš, 2008, s. 64 – 68)
2.7.3

Primátor

Primátor má stejné postavení jako u obcí starosta. Je osobou reprezentující statutární město. Primátor je do své funkce zvolen zastupitelstvem města z řad členů zastupitelstva. Stejně jako starosta, je primátor v době své nepřítomnosti zastupován, a to náměstkem primátora, kterého taktéž volí zastupitelstvo města. Náměstků primátora může být zvoleno více.
Za činnost své funkce jsou odpovědni zastupitelstvu města. Primátor vždy jmenuje tajemníka magistrátu. Má pravomoc podepisovat veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení
statutárního města a při výjimečných příležitostech a obřadech může používat závěsný
odznak primátora. Jeho povinností je informování občanů o chodu statutárního města
a objednání přezkoumání hospodaření statutárního města. Primátor je zaměstnavatelem
tajemníka magistrátu. (Brodská a Kuš, 2008, s. 68 – 70)
2.7.3.1 Tajemník
Statutární města musí zřizovat funkci tajemníka magistrátu. Tajemník je zaměstnancem
statutárního města, jelikož statutární města jsou obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí
s rozšířenou působností. V těchto typech obcí musí být funkce tajemníka vždy zřízena. Se
jmenováním a odvoláním tajemníka musí vyslovit souhlas ředitel krajského úřadu. Tajemník stojí v čele magistrátu a vykonává činnost zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do
magistrátu města, uzavírá se zaměstnanci pracovní poměr, který může také ukončit a dále
stanoví jejich platové ohodnocení. Tajemník magistrátu vydává vnitřní směrnice magistrátu, jako jsou např. skartační a spisový řád, pracovní řád a další. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 821 – 822)

16

§ 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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Magistrát

Magistrát města je tvořen primátorem, tajemníkem, případně tajemníky a zaměstnanci
magistrátu. V jeho čele stojí tajemník magistrátu, který je zaměstnavatelem zaměstnanců
zařazených do úřadu magistrátu. Magistrát je tvořen odbory a odděleními zřizovanými
radou města. Magistrát plní úkoly svěřené mu samostatnou i přenesenou působností.
V rámci výkonu samostatné působností plní především úkoly, svěřené zastupitelstvem
města, případně také radou města. Zaměstnanci magistrátu musí být nápomocni výborům
zastupitelstva a komisím rady města při plnění jejich činnosti. Magistrát vykonává i státní
správu, která je na něj přenášena v rámci přenesené působnosti. Zaměstnanci magistrátu
jsou povinni poskytovat informace, o něž občané požádají. Každý magistrát musí zřizovat
úřední desku, a to i v elektronické verzi. Úřední deska musí být občanům vždy přístupná.
(Brodská a Kuš, 2008, s. 71 – 72)
2.7.5

Zvláštní orgány

Zvláštními orgány města jsou výbory zastupitelstva města a komise rady města. Tyto orgány jsou vytvářeny jako orgány poradní a nápomocné svým zřizujícím orgánům. Komise
rady a výbory zastupitelstva nepřijímá žádná rozhodnutí, zakládající právní důsledky. Výjimkou je zřízení komise rady města pro výkon státní správy. Státní správou nutno chápat
přenesenou působnost. Pokud je tento výkon na komisi rady přenesen, stává se výkonným
orgánem přenesené působnosti a je odpovědna za svou činnost primátorovi. (Vedral, Váňa,
Břeň a Pšenička, 2008, s. 35)
2.7.5.1 Výbory zastupitelstva města
Výbory jsou zřizovány jako poradní a kontrolní orgány zastupitelstva v rámci samostatné
působnosti. Vždy musí být zřízen finanční a kontrolní výbor. Pokud se na území statutárního města nachází 10% občanů hlásících se k jiné než české národnosti, je zřizován i výbor pro národnostní menšiny. Zastupitelstvo na základě vlastního uvážení může zřídit další
výbory. Předsedou každého výboru musí být vždy člen zastupitelstva města. Stejně jako
předseda i ostatní členové výboru jsou zvoleni zastupitelstvem města. Počet členů výboru
je lichý. Úkoly, které výbory plní, jim je oprávněno ukládat pouze zastupitelstvo města.
Setkání výborů se koná na základě potřeby. Výbory vydávají platná usnesení, pokud s nimi
souhlasí nadpoloviční většina všech členů. Členem povinně zřizovaných finančních a kontrolních výborů nemohou být primátor, jeho náměstci, tajemník, ani osoby odpovědné za
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rozpočetnictví a účetnictví magistrátu. Úkolem finančního výboru je kontrola hospodaření
s majetkem a financemi města. Zastupitelstvo jim může svěřit další činnosti. Kontrolní
výbor je povinen kontrolovat přijatá usnesení zastupitelstva a rady města. Kontroluje také
dodržování právních předpisů ostatními zřízenými výbory a magistrátem. O svých kontrolách musí výbory sepsat zápis a předložit jej zastupitelstvu města. (Brodská a Kuš, 2008,
s. 73 – 74)
2.7.5.2 Komise rady města
Komise jsou zřizovány jako poradní orgány v rámci samostatné působnosti radou města.
Rada může zřídit komisi i pro takovou činnost, pro kterou zastupitelstvo zřídilo svůj výbor.
Rada není ve zřizování komisí omezena počtem komisí ani jejich činností. Radní při zřízení komise jmenují předsedu a další členy. Komisi rady může být svěřen také výkon přenesené působnosti. Předsedou takovéto komise se stává osoba se zvláštní zkouškou odborné
způsobilosti. (Brodská a Kuš, 2008, s. 75)

2.8 Orgány městských částí a městských obvodů
Města Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice a také Liberec jsou statutární města, členícími se na městské obvody. Nejen, že zde působí orgány vyjmenované v kapitolách 2.7.1
– 2.7.5., městské obvody jsou oprávněny zřizovat si své vlastní orgány. Těmito orgány jsou
zastupitelstvo městského obvodu, rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. (Brodská a Kuš, 2008, s. 51)
Brno a Opava jsou statutárními městy členícími se na městské části, které mají taktéž právo zřizovat vlastní samosprávné orgány, kterými jsou zastupitelstvo městské části, rada
městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části (Brodská a Kuš,
2008, s. 51).
Všechny činnosti spadající do působnosti vyjmenovaných orgánů, ať už městských obvodů, nebo i městských částí, musí být upraveny ve statutu vydaném zastupitelstvem města.
Nebudu zde opět rozepisovat veškeré činnosti orgánů městských obvodů a městských částí,
jelikož každé územně členěné statutární město je může pro tyto orgány stanovit jinak.
V následujících podkapitolách uvedu jen některé odlišnosti u orgánů městských obvodů
a městských částí, od orgánů statutárních měst.
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Tajemník městského obvodu a městské části

V městských obvodech a městských částech je funkce tajemníka zřízena pouze
v případech, kdy je jim svěřen výkon přenesené působnosti, která je zvláštními zákony
svěřena pověřeným obecním úřadům nebo také úřadům s rozšířenou působností. Se jmenováním a případně také odvoláním tajemníka úřadů městských obvodů a městských částí
musí vyslovit souhlas tajemník magistrátu. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 821 –
822)
2.8.2

Zvláštní orgány u městských částí a městských obvodů

Městské obvody a části si mohou zřizovat komise rady městské části či obvodu. Starosta
městské části a obvodu je oprávněn na komisi rady přenést také výkon státní správy. Orgánem, který u územně členěných statutárních měst přezkoumává rozhodnutí orgánů městských částí a obvodů, je na rozdíl od obcí magistrát. Přezkumným orgánem v případě obcí
je krajský úřad. Starostové městských obvodů a částí konzultují svěření výkonu státní
správy na komisi rady městské části či obvodu s tajemníkem magistrátu nebo primátorem
statutárního města. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 36 – 37)
2.8.3

Správce městského obvodu a městské části

Správce městského obvodu a městské části je do své funkce jmenován tajemníkem magistrátu statutárního města. Ten jej může také z funkce správce odvolat. Správce je jmenován,
pokud se v městském obvodu a městské části neuskuteční vyhlášené volby, a to ze dvou
důvodů. Za prvé nebyla vytvořena okrsková volební komise nebo za druhé nebo byl nedostatečný počet kandidátů na zastupitele. Správce může být také jmenován při rozpuštění
zastupitelstva městské části nebo městského obvodu, při zániku mandátů všech členů zastupitelstva, pokud za ně nenastoupí náhradníci. V případě, že zastupitelstvo městského
obvodu a městské části nezvolí do 6 měsíců od ustavujícího zasedání starostu městského
obvodu a městské části nebo pokud nezvolí starostu do 6 měsíců ode dne, kdy původní
starosta odstoupí z výkonu své funkce nebo z ní byl odvolán. Zákon o obcích17 počítá
s tím, že je správce do své funkce jmenován v případě vzniku nové městské části nebo
městského obvodu, který ještě nemá zvoleno zastupitelstvo. Tajemník jmenuje správcem

17

§ 136 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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některého ze zaměstnanců magistrátu, jelikož nemůže jmenovat někoho, nad kým nevykonává svou personální pravomoc. Činnost správce financuje statutární město a jeho výkon
kontroluje tajemník. Správce stojí v čele úřadu městského obvodu nebo úřadu městské
části. Jeho činnost končí zvolením nového starosty nebo dnem ustavující schůze zastupitelstva, na které musí správce předat zprávu o výkonu své činnosti. (Vedral, Váňa, Břeň
a Pšenička, 2008, s. 801 – 805)

2.9 Dozor nad vydáváním usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí
Orgány městských částí a městských obvodů nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky.
Jsou oprávněny pouze vydat usnesení, různá rozhodnutí a jiná opatření, jejichž soulad se
zákonem dozoruje magistrát statutárního města. Magistráty dozorují městské obvody
a části jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Pokud magistrát zjistí, že usnesení,
rozhodnutí nebo jiná opatření orgánů v rámci samostatné působnosti je v rozporu se zákonem, pozastaví jejich účinnost v rámci správního řízení. Magistrát městskému obvodu či
části o tomto pozastavení doručí rozhodnutí se stanovenou lhůtou, ve které má dojít
k nápravě. Lhůta nesmí přesáhnout 3 měsíce. Pokud s tímto městská část nebo městský
obvod nesouhlasí, je oprávněn se proti rozhodnutí magistrátu odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, ke krajskému úřadu. V případě, že nedojde k odvolání a městská část či
obvod napraví vadnou situaci, musí o nápravě informovat magistrát, který následně své
původní rozhodnutí zruší. Samozřejmě může také dojít k situaci, kdy k nápravě vadného
aktu nedojde a magistrát je v tomto případě oprávněn podat návrh na jeho zrušení
k příslušnému správnímu soudu. K podání návrhu na zrušení má magistrát lhůtu 60 dnů
ode dne uplynutí původní lhůty ke zjednání nápravy. Soud může usnesení zrušit nebo také
návrh magistrátu na zrušení usnesení zamítnout nebo zastavit probíhající řízení. U výkonu
přenesené působnosti je magistrát oprávněn zrušit rozhodnutí, usnesení nebo jiné opatření
orgánů městských obvodů a částí rozporující se s právními předpisy, bez kroků, které jsou
činěny u samostatné působnosti, které jsou popsány výše. O zrušení je magistrát povinen
informovat úřad městského obvodu nebo městské části statutárního města. (Brodská a Kuš,
2008, s. 87 – 88)
O zrušení rozhodnutí, usnesení a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských
částí vydaných v rámci samostatné působnosti, je úřad městského obvodu a části povinen
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informovat občany po dobu minimálně 15 dnů vyvěšením rozhodnutí soudu na své úřední
desce. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 719 – 720)

2.10 Majetek statutárního města
Statutární město jako veřejnoprávní korporace disponuje vlastním majetkem a může s ním
na základě vlastního uvážení a v rámci svého rozpočtu hospodařit. Statutární města mají
jak vlastnická práva, tak i majetková práva, ke kterým patří např. pohledávky na pokutách
a různých poplatcích, pohledávky vyplývající z uzavřených smluv, pohledávky, které na
město přešly ze zákona a mnohé další. Statutární města nakládají se svými vlastnickými
nebo majetkovými právy buď samostatně, nebo zřizují organizační složky, případně příspěvkové organizace, které s majetkem disponují jménem města. Za veškeré kroky, které
organizační složka učiní, je zodpovědné statutární město, nikoli organizační složka, jelikož
ta nemá právní subjektivitu. (Havlan a kol., 2008, s. 19 – 24)
2.10.1 Majetek svěřený městským obvodům a městským částem
V zákonné úpravě není stanoveno, který majetek má být městským obvodům a částem svěřen. Závisí to na rozhodnutí zastupitelstva statutárního města a jeho úpravě ve statutu.
Městským obvodům a městským částem může být svěřený majetek odejmut, ale jen v případech stanovených zákonem. K takovému kroku nestačí ani změna statutu. Zákon o obcích18 hovoří o dvou podmínkách, za kterých je na základě rozhodnutí zastupitelstva statutárního města možné svěřený majetek městským obvodům a částem odebrat:
1) majetek může být odebrán na základě vyvlastnění, nebo pokud
2) městský obvod a městská část porušuje právní předpisy při nakládání s majetkem a
uplynula lhůta 60 dnů, kterou stanovilo statutární město pro odstranění nedostatků.
O odnětí majetku rozhoduje zastupitelstvo statutárního města formou vydání usnesení,
nemusí dojít ke změně statutu. Městské obvody a části nejsou oprávněny se svěřeného majetku vzdát. Statutární město nemůže majetek svěřený městským obvodům a částem odebrat jinak, než za splnění dvou výše uvedených podmínek. Jinou věcí ale je, že zastupitel-

18

§ 132 odst. 1, 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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stvo statutárního města může významně omezit právo městských obvodů a částí se svěřeným majetkem disponovat. (Havlan a kol., 2008, s. 53 – 56)
Veškeré kroky, které městské obvody a městské části se svěřeným majetkem učiní, jsou
považovány za právní úkony statutárního města. Pokud městské obvody nebo městské části
nabudou nějakého majetku, stává se tento automaticky vlastnictvím statutárního města.
(Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 777)
2.10.2 Majetkoprávní úkony městských částí a městských obvodů
Statutární město může městským obvodům a městským částem svěřit nejen svůj majetek,
ale také majetkoprávní úkony vyjmenované zákonem19. Je ale také možné jim svěřit takové
majetkoprávní úkony, které nejsou v uvedeném paragrafu zmíněny. Veškeré svěřené majetkoprávní úkony musí zastupitelstvo statutárního města uvést ve statutu a městské obvody a městské části je vykonávají jako samostatnou působnost. (Vedral, Váňa, Břeň a Pšenička, 2008, s. 791)

19

§ 133 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

II. PRAKTICKÁ ČÁST

35

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

3

SROVEJTE

VÝKO

VEŘEJÉ

36

SPRÁVY

VYBRAÝCH

STATUTÁRÍCH MĚST A AVRHĚTE ZLEPŠEÍ ČIOSTI
V praktické části bakalářské práce se zaměřím na srovnání vybraných statutárních měst při
jejich výkonu veřejné správy a budu se snažit navrhnout možnosti zlepšení jejich činnosti.
Srovnáno bude územně členěné statutární město Brno a územně nečleněné statutární město
Přerov. Právě tato dvě města jsou ke srovnání zvolena z toho důvodu, že územně členěná
statutární města jsou organizována jiným způsobem než územně nečleněná města a proto
bude poukázáno na jejich rozdíly. Tato města budou srovnána v oblasti kompetencí orgánů
těchto měst, jejich činnosti a výkonu samostatné a přenesené působnosti.

3.1 Základní informace o vybraných městech Brně a Přerově
Statutární město Brno se nachází na jižní Moravě a je sídelním městem Jihomoravského
kraje. K 1. lednu 2012 žilo v Brně 403 543 občanů (z toho 23 305 bylo cizinců) na celkové
rozloze 230,22 km2. Statutární město Brno je podle počtu obyvatel, druhým největším
městem v České republice a je správním, dopravním a kulturním centrem. Statutárním
městem bylo již v devatenáctém století, tedy v roce 1850 kdy začala vznikat první statutární města. V období komunistické éry došlo ke zrušení statutárních měst, takže tato města
ztratila své výsadní postavení. Po jeho pádu v devadesátých letech již opět statutární města
existovala a Brno patřilo k městům, která se díky vydání nového obecního zřízení stala
statutárními. (Statutární město Brno, 2011c)
Statutární město Brno vydalo v roce 2001 k upravení vlastních vnitřních poměrů v oblasti
správy města Obecně závaznou vyhlášku č. 20/2001, kterou byl vydán Statut města Brna,
ve znění následně vydaných obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna. Statut,
který je podzákonným právním předpisem, musí být vždy v souladu se zákonem o obcích,
ale také s ostatními zákony, ze kterých statut města vychází. Pokud k rozporu dojde, je
město povinno svůj statut novelizovat. Z tohoto důvodu byl statut města již novelizován
prostřednictvím 26 obecně závazných vyhlášek20. Zastupitelstvo města Brna upravilo statut
do tří tematických oblastí. První oblastí je všeobecná část, která upravuje základní infor-

20

Statut města Brna byl novelizován prostřednictvím obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.
21/2001, č. 25/2001, č. 2/2002, č. 5/2002, č. 7/2002, č. 24/2002, č. 3/2003, č. 10/2003, č. 1/2004, č. 4/2004,
č. 14/2004, č. 9/2005, č. 15/2006, č. 18/2006, č. 1/2007, č. 7/2007, č. 1/2008, č. 13/2008, č. 2/2009, č.
3/2009, č. 12/2009, č. 4/2010, č. 14/2010, č. 23/2010, č. 7/2011, č. 16/2011 a č. 1/2012.
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mace o městě, na ni navazuje zvláštní část s úpravou kompetencí města a městských částí
v oblastech samostatné a přenesené působnosti a poslední tematická část je tvořena devíti
přílohami zabývajícími se vymezením území městských částí, přehledem výkonu přenesené působnosti, kterou vykonávají některé městské části pro jiné městské části, dále označováním písemností orgánů města a městských částí, majetkem svěřeným městským částem a pravidly pro svěření daného majetku, je zde upraven také kontrolní řád města, zajišťování krizového řízení, stavby a území zájmu celého města a přehledem příspěvkových
organizací a obchodních společností, které zřídilo nebo založilo město Brno a prostřednictvím Brna i jeho městské části. (Statutární město Brno, 2012b)
Statutární město Přerov je okresním městem a nachází se na střední Moravě
v Olomouckém kraji. Počet obyvatel města k 1. lednu 2012 činil 45 035 obyvatel, žijících
na rozloze 58,50 km2. Statutárním městem se Přerov stal 1. července 2006. Přerov nemá
k úpravě svých vnitřních poměrů vydaný statut města, a proto se na rozdíl od Brna nečlení
na městské části ani na městské obvody.
3.1.1

Městské části statutárního města Brna

Jelikož je Brno územně členěným statutárním městem, člení se jeho území na 29 městských částí a ty jsou samostatnými organizačními jednotkami města Brna, které vykonávají
svěřenou působnost realizovanou vlastními orgány. Městské části Brna jsou Brno – Střed,
Brno – Žabovřesky, Brno – Královo Pole, Brno – Sever, Brno – Židenice, Brno – Černovice, Brno – Jih, Brno – Bohunice, Brno – Starý Lískovec, Brno – Nový Lískovec, Brno Kohoutovice, Brno – Jundrov, Brno – Bystrc, Brno – Kníničky, Brno – Komín, Brno Medlánky, Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Brno – Maloměřice a Obřany, Brno – Vinohrady, Brno – Líšeň, Brno Slatina, Brno – Tuřany, Brno – Chrlice, Brno – Bosonohy, Brno
- Žebětín, Brno – Ivanovice, Brno – Jehnice, Brno – Ořešín a Brno – Útěchov. V příloze P
III uvádím přehled městských částí, jejich počet obyvatel, rozlohu a katastrální území jednotlivých městských částí. (Statutární město Brno, 2011e)
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Obrázek 1: Mapa členění města Brna na městské části
Zdroj: Statutární město Brno, 2011e

3.1.2

Místní části statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova nezřídilo městské obvody ani městské části, ale je členěno na
13 místních části, kterými jsou Přerov I – Město, Přerov II – Předmostí, Přerov III – Lověšice, Přerov IV – Kozlovice, Přerov V – Dluhonice, Přerov VI – Újezdec, Přerov VII –
Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX – Lýsky, Přerov X – Popovice, Přerov XI – Vinary, Přerov XII – Žeravice a Přerov XIII – Penčice. Počty obyvatel a rozloha jednotlivých
místních částí jsou uvedeny v příloze P IV. (Statutární město Přerov, © 2000 – 2012b)
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Obrázek 2: Mapa statutárního města Přerova a jeho místních částí
Zdroj: Statutární město Přerov, © 2000 – 2012b

3.2 Orgány statutárních měst
K orgánům statutárních měst řadíme zastupitelstvo a jeho výbory, radu a komise rady,
primátora, náměstky primátora, magistrát, tajemníka i městskou policii. Městské části města Brna mají vlastní strukturu orgánů – zastupitelstvo městské části, výbory zastupitelstva,
radu městské části, komise rady, starostu městské části, úřady městských částí.
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Zastupitelstva statutárních měst Brna a Přerova

Nejvyšším samosprávným orgánem obou měst je zastupitelstvo.
Tabulka 2: Pravomoci zastupitelstev statutárních měst
Pravomoc zastupitelstva

Brno Přerov

Schvalování programu rozvoje města

Ano

Ano

Schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města

Ano

Ano

Zřizování trvalých a dočasných peněžních fondů města

Ano

Ano

Zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek Ano

Ano

města, schvalování zřizovacích listin
Ano

Ano

Delegování zástupců města na valnou hromadu obchodních společ- Ano

Ano

Rozhodování o založení a rušení PO, schvalování listin

ností, v nichž mají města majetkovou účast
avrhování zástupců města do ostatních orgánů obch. společností, Ano

Ano

v nichž mají města majetkovou účast
Vydávání obecně závazných vyhlášek

Ano

Ano

Rozhodování o vyhlášení místního referenda

Ano

Ano

avrhování změn katastrálních území města, schvalování dohod o Ano

Ano

změnách hranic a o sloučení
Určení funkcí, pro které budou zastupitelé uvolněni

Ano

Ano

Zřizování a rušení výborů, volba předsedů a dalších členů

Ano

Ano

Volba primátora, náměstků a radních

Ano

Ano

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Ano

Ano

Zřizování a rušení městské policie

Ano

Ano

Rozhodování o spolupráci města s jinými obcemi

Ano

Ano

Rozhodování o zřízení a názvech částí města, ulic a jiných prostran- Ano

Ano

ství
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Pravomoc zastupitelstva

Brno Přerov

Udělování a odnímání čestného občanství a cen města

Ano

Ano

Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelům

Ano

Ano

Rozhodování o peněžitých plněních poskytovaných FO za výkon Ano

Ano

funkce členů výborů, nejsou-li zastupiteli
Rozhodování o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřej- Ne

Ano

ného neziskového zdravotnického zařízení, navrhování dozorčích rad
Rozhodování o majetkoprávních úkonech na základě § 85 zákona č. Ano

Ano

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Emise komunálních dluhopisů

Ano

Ne

Vydávání územních plánů a regulačních plánů

Ano

Ano

Stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost magistrátu Ano

Ano

města a zvláštních orgánů města
Volba přísedících Městského soudu v Brně

Ano

Ne

Vydání územního plánu a regulačních plánů

Ano

Ano

Rozhodování o svěření majetku a věcí z vlastnictví města městské Ano

Ne

části a jejich odejmutí
Zdroj: Vlastní zpracování ze zdrojů Statutární město Brno, 2012b; ČESKO, 2000
Většina činností zastupitelstev měst Brna a Přerova je shodná, jelikož jsou jim určeny §§
84 a 85 odst. 2 zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zastupitelstvo města
Brna ale má na rozdíl od Zastupitelstva města Přerova, jak je z tabulky patrné, i další kompetence, které si vyhradilo ve svém statutu. Zastupitelstvo města Přerova tedy nerozhoduje
o zřízení městských částí a jejich názvech, o svěření majetku městským částem a nevolí
přísedící soudu, tato kompetence je příslušná Radě města Přerova. Zastupitelstvu města
Přerova by příslušelo i rozhodování o emisi komunálních dluhopisů, ale tyto nebyly nikdy
městem vydány. Obě zastupitelstva mohou vykonávat i činnosti, které jsou jim svěřeny
zvláštními zákony. Statutární město Brno rozhodovalo i o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, ale na svém
posledním zasedání tuto činnost vypustilo ze svých kompetencí.
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Některé z činností, které zastupitelstva vykonávají shodně, je Zastupitelstvo města Brna
povinno projednat se zastupitelstvy městských částí. Jde o schvalování strategických dokumentů rozvoje města, vydávání územních a regulačních plánů, schvalování rozpočtu
a závěrečného účtu, vydávání obecně závazných vyhlášek, navrhování změn katastrálních
území a rozhodování o zřízení a názvech částí města, ulic a jiných veřejných prostranství.
Zastupitelstvo města danou věc projednává vždy s městskou částí, které se to přímo týká.
Zastupitelstvo města Brna se schází na veřejných zasedáních, jednání zastupitelstva se řídí
jednacím řádem Zastupitelstva města Brna, který nabyl účinnosti 12. listopadu 2000. Jednací řád upravuje přípravu zasedání, jeho svolávání, průběh a hlasování, pořizování zápisu.
V roce 2012 je naplánováno 9 termínů zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města Brna
je složeno z nejvyššího možného počtu členů, tedy 55 zastupitelů. Funkční období současného zastupitelstva je od roku 2010 do roku 2014, kdy budou probíhat nové volby. ČSSD
získala v zastupitelstvu 19 míst, ODS 14, TOP 09 má 9 zastupitelů, KDU – ČSL 6, KSČM
4 a Strana zelených 3 zastupitele. (Statutární město Brno, 2011b)

Obrázek 3: Graf rozložení politických stran v Zastupitelstvu města Brna
Zdroj: Vlastní zpracování z dat Statutární město Brno, 2011b
Zastupitelstvo města Přerova vydalo ke svým schůzím Jednací řád s účinností od 15. února
2011. Členové Zastupitelstva města Přerova jsou povinni se řídit také Etickým kodexem
Zastupitelstva města Přerova, přijatým na zasedání zastupitelstva 26. srpna 2004. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, v letošním roce je naplánováno 7 setkání. Zastupitelstvo města Přerova je pro volební období 2010 – 2014 složeno z 35 členů, což je méně než
ve statutárním městě Brně. Nejvíce členů, tedy 11, je z ČSSD, shodně po 6 členech je
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z ODS, ze strany Společně pro Přerov, koalice politických stran Věci veřejné, Strana zelených a Nezávislá volba, KSČM, 4 členové jsou z TOP 09 a 2 členy má v zastupitelstvu
KDU-ČSL. (Statutární město Přerov, © 2000 – 2012f)

Obrázek 4: Graf rozložení politických stran v Zastupitelstvu města Přerova
Zdroj: Vlastní zpracování z dat Statutární město Přerov, © 2000 – 2012f

Tabulka 3: Počet platných obecně závazných vyhlášek
Rok přijetí vyhlášky

Brno

Přerov

2010

10

7

2011

16

6

2012

1

2

Zdroj: Vlastní zpracování z dat Statutární město Brno, 2012c; Statutární město Přerov,
2010b

Ve sledovaných letech 2010 – 2012 přijala obě zastupitelstva několik obecně závazných
vyhlášek. V tabulce jsou vypsány dosud platné obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo
města Brna vydalo v minulých letech více vyhlášek než přerovské zastupitelstvo. Zastupi-
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telstvo města Brna se v těchto vyhláškách nejčastěji zabývalo změnou Statutu města Brna
– 7 přijatých obecně závazných vyhlášek, dále přijalo 5 vyhlášek týkajících se místních
poplatků, shodně po dvou vyhláškách týkajících se městské policie, zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a vymezení veřejných prostranství, kde je
zakázáno žebrání. Zastupitelstva města Přerova přijalo nejvíce vyhlášek týkajících se místních poplatků – 5 obecně závazných vyhlášek, 3 vyhlášky se týkají trvalého označování
psů. Současné Zastupitelstvo města Brna se od svého ustavujícího zasedání sešlo na 14
zasedáních, na kterých přijalo 1376 usnesení a Zastupitelstvo města Přerova se sešlo pouze
11krát a přijalo 483 usnesení. Z toho vyplývá, že Zastupitelstva města Brna je, ať už
v počtu setkání či přijatých usnesení, ve své činnosti výkonnější. (Statutární město Brno,
2012c; Statutární město Přerov, 2010b)
3.2.1.1 Výbory zastupitelstev
Zastupitelstva jsou oprávněna zřizovat si jako iniciativní a kontrolní orgány výbory zastupitelstva. Zastupitelstva obou měst mají finanční a kontrolní výbor, které musí být zřízeny
povinně. Všechny tyto výbory mají 9 členů. Jsou ze své činnosti odpovědné zastupitelstvu
a plní úkoly, které jsou jim zastupitelstvy svěřeny. Finanční výbory kontrolují hospodaření
s majetkem města, s jeho financemi. Kontrolní výbory kontrolují usnesení přijatá zastupitelstvy a radami měst, dále kontrolují, zda ostatní výbory při své činnosti dodržují právní
předpisy, na úseku samostatné působnosti kontrolují i plnění přijatá magistrátem. Zastupitelstvo města Brna zřídilo i výbor pro národnostní menšiny, a to i přesto, že celkový počet
osob hlásících se k národnostní menšině nepřesahuje 10% občanů Brna. V současné době
v Brně žije 23 305 osob hlásících se k jiné národnosti než české. Tento výbor má 5 členů.
Zastupitelstvo města Brna přistoupilo ke složení výborů tím způsobem, že u finančního
a kontrolního výboru jsou všichni jejich členové zastupiteli města Brna, u výboru pro národnostní menšiny jsou předseda a místopředseda také zastupitelé a zbývající tři členové
jsou osoby z řad občanů hlásících se k národnostní menšině. Výbory Zastupitelstva města
Přerova jsou na rozdíl od Brna většinově složeny z řad občanů – 6 členů. Předsedové obou
výborů a další dva členové jsou zastupitelé města Přerova. Zastupitelstvo města Přerova
také zřídilo ve všech svých místních částech osadní výbory. (Statutární město Brno, 2011h;
Statutární město Přerov © 2000 – 2012e)
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Rada města Brna a Rada města Přerova

Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je rada. Jelikož radu volí ze svých řad
zastupitelstvo, je rada ze své funkce zastupitelstvu odpovědná.
Tabulka 4: Pravomoci rady statutárních měst
Pravomoci rady

Brno Přerov

Příprava návrhů pro jednání zastupitelstva a zabezpečování plnění Ano

Ano

přijatých usnesení
Zabezpečování hospodaření města podle rozpočtu, provádí rozpočto- Ano

Ano

vá opatření
Plní vůči PO a organizačním složkám založeným a zřízeným zastupi- Ano

Ano

telstvem města, úkoly zakladatele nebo zřizovatele
Rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společ- Ano

Ano

nosti
Vydává nařízení města

Ano

Vydává územní opatření o asanaci území a územní opatření o sta- Ano

Ano
Ne

vební uzávěře
Projednává návrhy, připomínky a podněty od zastupitelů a členů Ano

Ano

komisí
Stanovuje rozdělení pravomocí magistrátu, zřizuje a ruší odbory a Ano

Ano

oddělení
a návrh tajemníka magistrátu jmenuje a odvolává vedoucí odborů Ano

Ano

magistrátu
Ano

Ano

Kontroluje plnění úkolů magistrátu a komisemi v oblasti samostatné Ano

Ano

Zřizuje a ruší komise rady, jmenuje a odvolává předsedy a členy

působnosti města
Stanoví celkový počet zaměstnanců města v magistrátu a organizač- Ano

Ano

ních složkách města
Ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti města

Ne

Ano
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Brno Přerov

Přezkoumává opatření přijatá magistrátem v samostatné působnosti Ano

Ano

a komisemi
Rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Ano

Ano

Stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Ano

Ano

Schvaluje organizační řád magistrátu

Ano

Ano

Předává osvědčení náhradníkovi za člena zastupitelstva

Ano

Ne

Vykonává funkci zadavatele veřejných zakázek a méně významných Ano

Ne

koncesních smluv
Rozhoduje o konání a podmínkách konání veřejných sbírek pořáda- Ano

Ne

ných městem
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat (Statutární město Brno, 2012b); ČESKO 2000

Většina výše uvedených pravomocí vychází z § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), a proto je vykonává jak Rada města Brna, tak i Rada města Přerova. Rada
města Brna má na rozdíl od Rady města Přerova vyhrazeno více kompetencí k řešení, které
jsou jí určeny statutem. V případě podávání návrhů na jmenování vedoucích úseků a odborů Magistrátu města Brna, které podává tajemník, je stanovena jedna výjimka, a to u jmenování vedoucího Odboru interního auditu a kontroly, u kterého návrhy podává primátor.
Rada města vykonává jen činnosti spadající do samostatné působnosti (s výjimkou vydávání nařízení města), ale rada města Brna má ve svých kompetencích i vydávání územních
opatření o asanaci území a územních opatření o stavebních uzávěrách, které náleží do působnosti přenesené a v Přerově tuto činnost vykonává zastupitelstvo. Činnosti, které má
Rada města Brna ve svých kompetencích a Rada města Přerova je nevykonává, spadají do
kompetencí Zastupitelstva města Přerova.
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Obrázek 5: Graf rozložení politických stran v Radě města Brna
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat získaných Statutární město Brno, 2011a
Radu města Brna tvoří 11 členů koaličních stran ČSSD a ODS. Rada jedná na základě
schváleného Jednacího řádu Rady města Brna, přijatého dne 31. května 2001, ve znění
následujících úprav. Spolu s jednacím řádem přijala rada také závazný postup ke zpracování, předkládání a rozesílání materiálů pro jednotlivé schůze rady. Rada města Brna se
schází přibližně každý týden. (Statutární město Brno, 2011f)
Rada města Přerova má 11 členů. Členové jsou radními, kteří kandidovali za ODS, KDUČSL, ČSSD a TOP 09. Schází se podle potřeby, na první pololetí roku 2012 bylo naplánováno 15 schůzí. Rada města Přerova vydala Jednací řád Rady města Přerova, který nabyl
účinnosti 3. února 2011. (Statutární město Přerov, © 2000 – 2012d)
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Obrázek 6: Graf rozložení politických stran Rady města Přerova
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Statutární město Přerov,
© 2000 – 2012d

Tabulka 5: Počty přijatých nařízení rady statutárních měst
Rok přijetí nařízení

Brno

Přerov

2010

5

2

2011

6

1

2012

0

2

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Statutární město Brno,
2012c; Statutární město Přerov, 2010a

Rada města Brna v letošním roce nepřijala zatím žádné nařízení. Ve srovnávaném období
2010 – 2012 přijala Rada města Brna 7krát nařízení týkající se tržního řádu a 2krát byly
nařízením vymezeny úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje zimní údržba. Stejné nařízení vydala i Rada města Přerova, ale rozšířila jej i na chodníky. Rada města Přerova vydala dvě nařízení týkající se stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích (Statutární město Brno,
2012c; Statutární město Přerov, 2010a).
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Tabulka 6: Počty schůzí jednotlivých rad a přijatých usnesení
Brno

Přerov

Rok
Počet schůzí Počet usnesení Počet schůzí Počet usnesení
2010

6

350

3

155

2011

43

3066

23

992

2012

13

950

12

334

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat Statutární město Brno, 2012c;
Statutární město Přerov, 2010c

V roce 2012 jsou údaje ke konci měsíce dubna. Ve sledovaných letech Rada města Brna na
svých 62 schůzích přijala celkem 4366 usnesení. Rada města Přerova, stejně jako jeho zastupitelstvo, v tomhle ohledu zaostává a je zde výrazný rozdíl. Během sledovaného období
měla pouze 38 schůzí, na kterých přijala 1481 usnesení. Rada města Brna měla během tohoto období téměř 2krát více schůzí a přijala o 2885 usnesení více.
3.2.2.1 Komise rady
Rada města je oprávněna zřizovat si jako své poradní a iniciativní orgány komise. Ty jsou
radě, jako svému zřizovateli, ze své činnosti odpovědné. Rada města Brna má v současné
době 14 komisí, jejich seznam uvádím v příloze P V. V Přerově je zřízeno 9 komisí a jejich
seznam je taktéž uveden v příloze, a to P VI. Komise Rady města Přerova jednají na základě Schváleného základního jednacího řádu komisí Rady města Přerova, který nabyl účinnosti 1. července 2011. (Statutární město Brno, 2011d; Statutární město Přerov, © 2000 –
2012a)
3.2.3

Primátor

Orgánem statutárních měst je i primátor, kterého ze svého středu volí zastupitelstvo města
a ze své funkce je zastupitelstvu odpovědný. Z titulu své funkce plní primátor stejné úkoly
jako v obcích starosta, které jsou upraveny v §§103 – 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) a Primátor města Brna má statutem upraveny i další pravomoci, jako např.
je koordinátorem záchranných a následných likvidačních prací při mimořádných událostech, pokud jej o koordinaci požádá velitel zásahu. Primátor může pro koordinaci těchto

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

50

prací zřídit krizový štáb. Při zajišťování krizového řízení postupuje primátor podle ustanovení přílohy č. 7 Statutu města Brna – zajišťování krizového řízení, ve které jsou stanoveny
práva a povinnosti primátora, magistrátu, starostů jednotlivých městských částí a jejich
úřadů, a to v samostatné i přenesené působnosti. Primátor je z titulu své funkce dále oprávněn zastupovat město Brno jako účastníka při územních řízeních o umístění stavby, o změně využití území a změně stavby, o změně vlivu stavby na využití území u staveb a území
zájmu celého města. Tyto stavby a území celoměstského zájmu jsou ustanoveny v příloze
č. 8 Statutu města Brna. Primátor města Brna je Bc. Roman Onderka, MBA, který svou
funkci vykonává již druhé volební období. (Statutární město Brno, 2012b)
Primátor statutárního města Přerov vykonává činnosti spadající pod zastupování statutárního města Přerova v rámci samostatné působnosti, které jsou svěřeny jako kompetence Odboru ekonomiky, Kanceláře primátora a Odboru vnitřní správy. Koordinuje činnosti svých
náměstků a tajemníka Magistrátu města Přerova, jmenuje tajemníka Magistrátu města Přerova se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje, je řídící osobou při plnění
úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace. Primátorem statutárního města Přerova je pro období let 2010 – 2014 zvolen Ing. Jiří Lajtoch, který svou
funkci vykonává také již druhé volební období. (Statutární město Přerov, 2008)
3.2.4

áměstci primátora

Zástupcem primátora je na základě § 140 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
náměstek primátora. V Brně byli do této funkce jmenováni 4 náměstci a v Přerově jsou 3.
3.2.5

Magistrát města

Dalším orgánem statutárních měst je magistrát, který tvoří primátor, jeho náměstci, tajemník a zaměstnanci zařazení do magistrátu. Primátor stojí v čele magistrátu. Magistráty měst
vykonávají činnost samostatné i přenesené působnosti. Úkoly magistrátu v samostatné působnosti jsou upraveny v § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a Magistrát města Brna má na rozdíl od Magistrátu města Přerova i další pravomoci určené statutem, jde např. o přípravu a zpracování materiálů pro schůze rady a zasedání zastupitelstva.
Magistrát je dále dozorujícím orgánem při vydávání usnesení, rozhodnutí a jiných opatření,
která vydávají orgány městských částí, odbory magistrátu jsou po odborné stránce kontrolním orgánem právnických osob a organizačních složek založených a zřízených městem.
Metodicky pomáhá při výkonu činnosti městským částem a také vlastním organizačním
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složkám a právnickým osobám. Kontroluje i orgány městských částí při výkonu svěřené
samostatné a přenesené působnosti, magistrát poskytuje orgánům městských částí odbornou pomoc při plnění úkolů přenesené působnosti. Při mimořádných událostech a potřebě
provedení záchranných a likvidačních prací je magistrát orgánem, který zajišťuje přípravu
pomoci. Aby byly všechny činnosti Magistrátu města Brna řádně zabezpečeny, vydal
magistrát Organizační řád Magistrátu města Brna. Magistrát města Brna je rozdělen do 5
úseků, a ty se dále dělí na odbory. Vedoucí jednotlivých úseků řídí jemu přidělené odbory.
(Statutární město Brno, 2012b)
Tabulka 7: Úseky a odbory Magistrátu města Brna
Úsek

Odbory

Organizační

Odbor Obrany, Odbor správních činností, Odbor zahraničních vztahů,
Odbor vnitřních věcí, Odbor organizační, Archiv města Brna

Rozvoje

Odbor územního plánování a rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor
vodního, lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení implementace
evropských fondů

Hospodářský

Živnostenský úřad města Brna, Bytový odbor, Majetkový odbor, Odbor
správy majetku

Sociálně – kul- Odbor sociální péče, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kancelář
turní

Brno – Zdravé město, Odbor kultury, Odbor památkové péče, Odbor
zdraví
Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Statutární město Brno, 2012a

Mimo strukturu úseků stojí Odbor interního auditu a kontroly a Odbor rozpočtu a financování. Do Magistrátu města Brna spadá také Kancelář primátora města Brna a Tajemník
Magistrátu města Brna.
Magistrát města Přerova je na rozdíl od Magistrátu města Brna členěn přímo na odbory
a ty mají svá oddělení vykonávající úkoly samostatné i přenesené působnosti. K úpravě
kompetencí jednotlivých odborů vydala Rada města Přerova Organizační řád, kterým se
vymezují kompetence Magistrátu města Přerova. (Statutární město Přerov, © 2000 –
2012c)
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Tabulka 8: Odbory a oddělení Magistrátu města Přerova
Odbor

Oddělení

Kancelář primátora

Oddělení organizační, Oddělení komunikace a vnějších
vztahů, Oddělení ochrany a krizového řízení

Odbor ekonomiky

Oddělení rozpočtu, Oddělení účetnictví, Oddělení místních
příjmů, Oddělení cen a fondů bydlení

Odbor vnitřní správy

Úsek spisové služby a voleb, Úsek veřejných zakázek, oddělení personální a lidských zdrojů, Oddělení kontroly,
Oddělení informačních a komunikačních služeb, Oddělení
vnitřních služeb a Oddělení právní

Odbor koncepce a strate- Oddělení koncepce a rozvoje města, Oddělení projektogického rozvoje

vých řízení a správy dotací, Oddělení územního plánování

Odbor správy majetku a Oddělení investic a technické správy, Oddělení správy
komunálních služeb

ostatního majetku a komunálních služeb, Oddělení majetkoprávní

Odbor sociálních věcí a Oddělení školství a mládeže, Oddělení sociálních věcí a
školství

zdravotnictví, Oddělení sociální prevence a pomoci

Odbor evidenčních správ- Oddělení evidenčně správních agend a matriky, Oddělení
ních služeb a obecního živ- přestupků, Oddělení dopravně správních agend, Oddělení
nostenského úřadu

obecní živnostenský úřad

Odbor stavebního úřadu a Úsek vyvlastnění a správních deliktů, Oddělení stavební
životního prostředí

úřad, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové
péče, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Statutární město Přerov, © 2000 – 2012c
3.2.6

Tajemník

Tajemníkem Magistrátu města Brna je Ing. Pavel Loutocký. Do funkce je jmenován primátorem města. K činnostem, které tajemník vykonává, patří úkoly uvedené v § 110 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a další činnosti upravené statutem.
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Jedná se o jmenování do funkce tajemníka městských částí a také jmenuje a odvolává
z funkce správce městské části. (Statutární město Brno, 2011g)
Tajemníkem Magistrátu města Přerova je Ing. Jiří Bakalík, který vykonává činnost svěřenou mu na základě § 110 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Tajemník magistrátu města Přerova nemá na rozdíl od tajemníka města Brna vyhrazené další
kompetence. (Statutární město Přerov, 2011)
3.2.7

Městská policie

V obou statutárních městech je k zabezpečování záležitostí veřejného pořádku zřízena
Městská policie. Ze srovnání jejich činnosti vyplývá, že mají stejné kompetence, které jsou
upraveny v § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Městská policie Brno navíc vykonává na svém území činnost provozovatele útulku pro opuštěná zvířata a provádí odchytovou a asanační službu. V Přerově jsou provozovatelem útulku Technické služby města
Přerova, s. r. o. Dalším rozdílem jednotlivých městských policií je to, že Městská policie
Brno zabezpečuje veřejný pořádek na základě veřejnoprávní smlouvy i na území obcí Vranov a Lelekovice. Přerov žádnou veřejnoprávní smlouvu tohoto druhu uzavřenou nemá.
(Statutární město Brno, 2012b)
3.2.8

Orgány městských částí Brna

Každá z 29 městských částí Brna je tvořena zastupitelstvem městské části, pokud má městská část více jak 15 zastupitelů, existuje zde i rada městské části, dále starosta a úřad městské části.
Zastupitelstva městských částí mají vyhrazené činnosti, z nichž velká většina vychází
z § 84 odst. 2 zákona č. 12/2000 o obcích (obecní zřízení), pouze s tou výjimkou, že se ve
statutu upravuje vše pro městské části (př. schvalovat program rozvoje městské části). Zastupitelstva dále plní úkoly, které jsou stanoveny statutem. Jde o přijetí usnesení k části
územně plánovací dokumentace týkající se určité brněnské městské části a bude o ní rozhodováno Zastupitelstvem města Brna. Zastupitelstva mají dále vyhrazeno uzavírání dohod
o změnách hranic městských částí, a to po předchozím souhlasu Zastupitelstva města Brna.
Zastupitelstva městských částí nejsou oprávněna vydávat obecně závazné vyhlášky, ale
mohou navrhovat obecně závazné vyhlášky města Brna a vyjadřovat se k nim. Mohou také
určit výši věcných a osobních nákladů na chod úřadů městských částí a zvláštních orgánů.
Pokud jde o činnosti přenesené působnosti, jsou městské části v tomto případě vázány sta-
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noviskem Magistrátu města Brna. V městských částech Ivanovice, Jehnice, Kníničky, Ořešín, Útěchov, Žebětín není volena rada, a proto jsou zdejším zastupitelům vyhrazeny další
úkoly rozhodování. Jedná se o výčet rozdělení pravomocí úřadu městských částí, rozhodují, zda budou zřízeny odbory a oddělení, stanovují počty zaměstnanců zařazených do úřadu
městských částí a organizačních složek, přezkoumávají opatření přijatá úřady městských
částí v rámci samostatné působnosti a rozhodují ve věcech, kdy je městská část jediným
společníkem obchodní společnosti. Zastupitelstvům městských částí přísluší také rozhodování o majetkoprávních úkonech, které jsou vedeny vůči majetku svěřenému městským
částem. V této oblasti vykonává činnosti vyplývající z § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a kromě toho mohou rozhodovat i o uzavírání smluv o přijetí úvěrů na
opravy, modernizace, případně regenerace panelových domů, na které může být čerpána
státní finanční podpora, dále mohou uzavírat smlouvy o přijetí úvěru ze Státního fondu
rozvoje bydlení. S přijetím úvěru musí být obeznámeno Zastupitelstvo města Brna, a to
musí s přijetím vyslovit souhlas. Městské části rozhodují i o převodu vlastnictví jednotek,
podílů na společných částech domů, které jsou městským částem svěřeny. Tuto poslední
činnost nemá v působnosti Zastupitelstvo městské části Brno – Židenic. Nejméně početné
zastupitelstvo městských částí má 7 zastupitelů. Zastupitelstva městských částí mohou zřizovat vlastní iniciativní a kontrolní orgány – výbory. Kontrolní a finanční výbor je ustanoven ve všech městských částech, výjimečně se vyskytují i další výbory, jako např. výbor
pro rozvoj infrastruktury, pro životní prostředí, stavební, pro sociální záležitosti, pro národnostní menšiny. (Statutární město Brno, 2012b)
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti městských částí je rada. Rada městské části je vytvořena, pokud je zastupitelstvo složeno minimálně z 15 členů. Radu tedy
můžeme najít ve 23 městských částech z celkového počtu 29. Rady městských částí jsou
tvořeny starosty, místostarosty a dalšími radními a plní úkoly, které jsou stanoveny v § 102
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Výjimkou je, že rady nevydávají nařízení městské části. Rada městské části může rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
a smluv o výpůjčkách, smlouvy o umísťování reklam, o nabývání a převodech movitostí,
o zřizování věcných břemen k nemovitostem ve prospěch města a ke svěřeným objektům,
rozhoduje o uzavírání dohod o spolupráci nebo partnerství. Rady městských částí jsou
v počtu minimálně 5 a maximálně 11 členů, vždy podle počtu obyvatel jednotlivých městských částí. Rady si mohou zřizovat komise jako své poradní a iniciativní orgány.
V městských částech je ustaveno velké množství komisí, jedná se např. o bytové komise,

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

55

komise pro mládež, kulturu a sport, majetkové komise, komise pro životní prostředí, stavební komise, dopravní komise a mnohé další. (Statutární město Brno, 2012b)
Dalším voleným orgánem je starosta městské části, volený z členů zastupitelstva městské
části. Starosta městské části vykonává úkoly uvedené v §§ 103 – 108 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) a kromě toho má Statutem města Brna upraveny další úkoly.
Starosta např. se souhlasem tajemníka Magistrátu města Brna jmenuje tajemníka úřadu
městské části, může Radě města Brna předkládat materiály k projednání, v městských částech, kde není rada, plní její úkoly, v rámci přenesené působnosti zajišťuje připravenost
městské části na krizové situace, zřizuje bezpečnostní radu městské části a také krizový
štáb. (Statutární město Brno, 2012b)
Úřady městských částí jsou tvořeny starostou, místostarostou/místostarosty, tajemníkem
a zaměstnanci města Brna zařazenými do úřadu a vykonávají podobné činnosti v oblasti
samostatné působnosti jako Magistrát města Brna, kromě toho vykonávají i státní správu,
která je jim určena Statutem města Brna nebo zvláštními zákony. Všechny městské části
mají zřízenou funkci tajemníka městské části, který zastupuje město v pracovněprávních
vztazích. Úkoly úřadů městských částí jsou zajištění připravenosti městské části na mimořádné události, záchranných a likvidačních prací, úkoly obrany státu a řešení krizových
situací. (Statutární město Brno, 2012b)
Zastupitelstva městských částí a Rada města Brna zřídila jako iniciativní a poradní orgán
Sněm starostů, který je tvořen starosty jednotlivých městských částí a primátorem. (Statutární město Brno, 2012b)
3.2.9

Osadní výbory v Přerově

Zastupitelstvo města Přerova zřídilo ve svých místních částech osadní výbory. Každý
osadní výbor má předsedu a další 4 členy, což jsou vždy občané dané místní části. Osadní
výbory místních částí mohou orgánům statutárního města Přerova předkládat své návrhy
k projednání záležitostí rozvoje města a místní části a také k rozpočtu města a mohou se
vyjadřovat i k různým podnětům, podáním a věcem týkajících se místní části. Osadní výbory mohou svou činnost vytvářet pouze v oblasti samostatné působnosti (Statutární město
Přerov, © 2000 – 2012b).
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3.3 Samostatná a přenesená působnost
Jelikož je statutární město Brno na rozdíl od statutárního města Přerova územně členěným
statutárním městem a vydalo statut města, má tedy upraveny jednotlivé působnosti města
a městských částí podle různých oborů působnosti. Tyto obory působnosti jsou rozděleny
do působnosti města a působnosti městských částí. Působnost je vždy ještě rozčleněna na
samostatnou a přenesenou působnost. U statutárního města Přerova na základě jeho organizačního řádu můžeme najít pouze rozdělení pravomocí jednotlivých odborů magistrátu
v rámci samostatné a přenesené působnosti. Přerov nemá statut města, a proto nemůžeme
u něj najít shodu úpravy jednotlivých působností.
Statutární město Brno statutem upravuje 29 různých činností, jejichž kompetence jsou dány do působnosti města i městských částí. U některých působností je výčet kompetencí
rozsáhlý, u některých naopak není. Jsou zde i působnosti, které nejsou buď u města, nebo
městských částí vykonávány vůbec. Pro přehled uvádím tabulku těchto působností, kde je
uvedeno, zda město či městské části danou působnost vykonávají nebo nevykonávají. SP
znamená samostatná působnost a PP přenesená působnost.

Tabulka 9: Výčet působností města Brna a jeho městských částí
Městské

Město

části

Působnost
SP
Územní rozvoj a výstavba

PP

SP

Ano Ano Ano

Hospodářský rozvoj, regenerace a propagace města, ev- Ano Ne

Ano

PP
Ano
Ne

ropské projekty
Tvorba a ochrana životního prostředí

Ano Ano Ano

Ano

Finance a rozpočet

Ano Ano Ano

Ano

Majetek

Ano Ne

Ne

Bydlení

Ano Ano Ano

Ano

Doprava a silniční hospodářství

Ano Ano Ano

Ano

Ano
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Městské

Město

části

Působnost
SP

PP

SP

PP

Technické sítě

Ano Ano Ano

Ne

Vodní hospodářství

Ano Ano Ano

Ano

Zemědělství, ochrana zemědělského půdního fondu, vete- Ano Ano Ano

Ano

rinární a rostlinolékařské péče
Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Ano Ano Ano

Ano

Informatika

Ano Ne

Ne

Vnitřní věci

Ano Ano Ano

Ano

Archivnictví

Ano Ano Ano

Ne

Zahraniční a regionální vztahy

Ano Ne

Ne

Kultura

Ano Ano Ano

Ano

Památková péče

Ano Ano Ano

Ne

Zdravotnictví

Ano Ano Ano

Ano

Ochrana veřejného zdraví

Ano Ne

Ne

Sociální péče

Ano Ano Ano

Ano

Prevence kriminality

Ano Ne

Ne

Školství

Ano Ano Ano

Ano

Mládež, tělovýchova, sport a rekreace

Ano Ne

Ano

Ne

Živnostenské podnikání

Ne

Ano Ano

Ne

Pozemkové úpravy

Ne

Ne

Ano

Ne

Požární ochrana

Ano Ne

Ano

Ano

Ochrana a bezpečnost

Ano Ano Ano

Ano

Městská policie

Ano Ano Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne
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Městské

Město

části

Působnost
SP

PP

SP

Ano Ano Ano

Kontrola

PP
Ano

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Statutární město Brno, 2012b.
Jak je z tabulky patrné, je jen málo činností, které orgány města Brna nebo orgány městských částí v samostatné nebo přenesené působnosti nevykonávají. Většinou město nebo
městské části nevykonávají přenesenou působnost v dané oblasti, a to z toho důvodu, že
řešení těchto záležitostí spadá do samostatné působnosti. Jedná se tak např. o propagaci
města a městských částí, informatiku, majetek, zahraniční a regionální vztahy, ochranu
veřejného zdraví. Městské části nevykonávají přenesenou působnost v oblasti technických
služeb, archivnictví, památkové péče, živnostenského podnikání a městské policie, jelikož
tyto činnosti spadají do kompetencí Statutárního města Brna.
Statutární město Přerov vykonává všechny výše uvedené činnosti samozřejmě také, ale
jsou jen v působnosti města jako celku, protože nemá stanovené městské části ani městské
obvody, takže tyto činnost nemůže na nikoho jiného převést. Městské části města Brna
jsou samostatnými organizačními jednotkami, a proto mohou dané činnosti vykonávat.
Magistráty obou měst jsou pro výkon činnosti samostatné a přenesené působnosti rozděleny na úseky, odbory a oddělení a činnost je jim určována organizačními řády.

3.4 Rozvoj statutárních měst Brna a Přerova
Obě srovnávaná statutární města pečují o rozvoj svého území. Aby rozvoj území byl co
nejlepší a hlavně byl řádně organizován, schvalují zastupitelstva jednotlivých měst strategické dokumenty rozvoje. Zastupitelstvo města Brna ale musí před samotným schválením
tyto dokumenty projednat nejprve s příslušnými orgány městských částí. Ústředním dokumentem rozvoje města Přerova je Strategický plán ekonomického a územního rozvoje
města Přerova na období 2007 – 2013 a Statutární město Brno má pro rozvoj svého území
vypracovaný projekt Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno, který je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obě statutární města mají na svých magistrátech příslušná oddělení, která vykonávají činnost související s rozvojem města. V Brně se
tímto zabývá Úsek rozvoje města, Odbor územního plánování a rozvoje. Na Magistrátu
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města Přerova vykonává tuto činnost Odbor koncepce a strategického rozvoje. (Statutární
město Brno, 2012a; Statutární město Přerov, © 2000 – 2012c)

3.5 ávrh na zlepšení činnosti
Současný stav statutárních měst, ať už z pohledu orgánů statutárních měst, jejich kompetencí, výkonu samostatné a přenesené působnosti se zdá být uspokojivý. Přesto je zde ale
několik možností, jak zlepšit jejich činnost v podobě organizační i úpravy stávající legislativy.
První návrh na zlepšení činnosti veřejné správy statutárních měst se týká komisí rady těchto měst. Ze studia složení Komisí Rady města Brna vyplývá, že se zde několik osob vyskytuje víckrát ve funkcích předsedů či místopředsedů jednotlivých komisí. Někdo je např.
dvakrát předsedou komise, jiný je jednou předsedou a dvakrát místopředsedou. To, že se
osoba vyskytuje ve více komisích, nevidím jako problém, ale podle mého názoru by předseda jedné komise neměl být ve vedoucí funkci další komise. Mohlo by tak například dojít
při řešení záležitostí komise k jistému střetu zájmů daného člena komise. Samozřejmostí
je, že v komisi působí více členů, kteří mají rozhodovací hlas, ale předseda a případně místopředseda má v komisi výsadní postavení, a proto by mělo být přistoupeno k tomu, aby
každý člen mohl být předsedou a místopředsedou jen u jedné z komisí rady. V komisích
Rady města Přerova tento problém není, zde se vyskytuje pouze několik osob ve více komisích, ale nikdy ne ve vedoucí funkci komise.
Dalším návrhem je, aby se doposud územně nečleněná statutární města, stala městy územně členěnými a měla by také k úpravě svých vnitřních záležitostí vydat statut města. Statutární město má na rozdíl od obyčejného města výsadní postavení, které by mělo být určeno
právě vydáním statutu města a tím, že by se měla města členit na městské obvody nebo
městské části. Jak vyplývá z předchozích kapitol, územně členěné statutární město má
přesně stanovené pravomoci a povinnosti, které vykonávají jeho orgány a orgány městských částí. Všechna statutární města mají své kompetence stanovené zákonem o obcích,
ale územně členěná statutární města, je mají navíc upravené ve statutu města. Tím jsou
přesně dané úkoly jednotlivých orgánů města a městských částí. Do současné doby k tomuto přistoupilo pouze 7 statutárních měst – Brno, Opava, Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem,
Pardubice a Plzeň, zbývajících 18 statutárních měst statut nemá. Statutárnímu městu Přerovu tedy toto vymezení také chybí. V případě, že si např. zastupitelstvo města vyhradí
určitou kompetenci, která je v působnosti jiného orgánu, mělo by to být písemně upraveno,
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a to právě ve statutu města, nikoli pouze usnesením zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že
statutární města mají větší počet obyvatel, měla by všechna statutární města vytvořit alespoň jeden městský obvod nebo městskou část. Tímto krokem by došlo ke sjednocení
všech těchto měst. Statutární město Brno má 29 městských částí, na které přenáší část
svých pravomocí. Orgány města nemusí tedy řešit všechny záležitosti týkající se celého
jeho území. Danou problematiku řeší samotné městské části. Toto řešení bych tedy doporučovala i u statutárního města Přerova. Vzhledem k tomu, že Přerov má 45 tisíc obyvatel,
stačilo by u něj zřídit jednu městskou část či městský obvod, na který by stejně jako u Brna, byl delegován výkon části kompetencí, které určuje zastupitelstvo. Magistrát statutárního města Přerova má ve své gesci velké množství úkolů v oblasti samostatné působnosti.
V případě, že by byla zřízena městská část, delegoval by na ni část těchto úkolů.
Statutární město Brno má 29 městských částí, v některých z nich nežije ani tisíc obyvatel
a tím dochází v počtu obyvatel k velkým rozdílům v jednotlivých městských částech.
Městské části, které mají menší počet obyvatel, mají zastupitelstva, úřady městských částí
a jiné orgány. Dochází tak ke zbytečné administrativě těchto částí, vynaložení finančních
prostředků na platy zaměstnanců, zastupitelů a samozřejmě i k velké administrativě samotného města Brna, které musí jednotlivým městským částem dávat veškeré podklady, týkající se správy města. Městské části s malým počtem obyvatel mají málo úředníků, kteří
vykonávají velké množství činností, což může být také důvod vedoucí k chybám při výkonu administrativy. Úřednici by měli být kvalifikováni na určitý druh činnosti a nevykonávat vše najednou. Statutární město Brno by z těchto důvodů mělo přistoupit k menšímu
počtu svých městských částí, a to sloučením několika městských částí. Doporučovala bych,
aby jednotlivé městské části měly přibližně 10 tisíc obyvatel.
Vzhledem k tomu, že územně členěné město má zřízený větší počet městských částí či
obvodů, je zde patrný velký rozdíl v tom, co jednotlivé městské části vykonávají. S tímto
problémem se nabízí otázka, co je pro statutární město lepší, zda svěřit městským částem
větší množství kompetencí nebo jim od činnosti ulevit. Řešením by bylo, kdyby na městské části byla delegována jen samostatná působnost, kterou by vykonávaly v rámci svých
městských částí, a přenesená působnost by byla činěna z centra. Tím by nedocházelo
k další administrativě, nemuselo by být v městských částech zaměstnáno mnoho úředníků
a nedocházelo by k chybám způsobeným nedostatečnou kvalifikací úředníků. Městské části by tím, že by vykonávaly veškerou činnost týkající se samostatné působnosti na jejich
území, mohly rozhodovat o daných problémech samostatně, financovat své náklady na
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rozvoj a výkon samostatné působnosti na základě finančních prostředků, které by mezi
jednotlivé městské části či obvody město rozdělovalo rovnoměrně a nevznikaly by konflikty, že je na některou z nich zapomínáno.
Činnost statutárních měst je u srovnávaných měst různá. Protože jsou obě města statutární,
mělo by dojít k jejich sjednocení, a to zákonem o obcích. Zde by měla být přesná úprava,
jak a kdy se město může stát statutárním. Aby došlo ke sjednocení těchto měst a odlišení
od ostatních měst, mělo by být ustanoveno, že všechna statutární města mají být územně
členěná, a to ať už nově vznikající města nebo již vzniklá. Statutární města by tedy k úpravě svých poměrů, kde by byly vyjmenovány všechny městské části nebo obvody, kompetence, které by městské obvody a části získaly a všechny další náležitosti, které jsou ve
statutech měst upravovány již nyní. Celý systém statutárních měst by takto byl přehlednější
a jejich orgány by již při zpracování statutu města měly přesně vymezené kompetence.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

62

ZÁVĚR
Statutární města jsou samosprávná území tvořená občany a mají možnost své území členit
na městské obvody nebo městské části. Dlouhou dobu bylo 23 statutárních měst, posledně
jmenovaná statutární města byla v roce 2006. V letošním roce se stala statutárními městy
další dvě města, a to po procesu, jehož výsledkem je změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), kde jsou tato dvě nová města – Jablonec nad Nisou a Prostějov – již
uvedena. Z celkového počtu 25 statutárních měst se 7 měst územně člení na městské obvody nebo městské části. Tato města tedy přenáší část svých kompetencí na orgány městských částí a městských obvodů, prostřednictvím statutu města.
V teoretické části této práce jsem se zabývala historií statutárních měst, kde jsem uvedla,
kdy jednotlivá statutární města vznikla. Další částí je charakteristika statutárních měst, kde
je uvedeno co je statut města a co obsahuje, rozlišení územně členěných a nečleněných
statutárních měst, výkon přenesené a samostatné působnosti, orgány statutárních měst
a orgány městských obvodů a částí, majetek statutárního města a jeho svěření městským
obvodům a městským částem. Na základě zjištění o uvedených bodech se statutární města
příliš neliší od obcí, jsou zde rozdíly v názvech orgánů statutárních měst. Nejvýznamnějším rozdílem je to, že u územně členěných statutárních měst jsou i orgány městských částí
a městských obvodů, které mají stanoveny své kompetence.
Cílem praktické části bylo srovnání dvou statutárních měst, a to územně členěného Brna
a územně nečleněného Přerova, na základě kterého byly zjištěny rozdíly ve výkonu veřejné
správy těchto měst. Nejprve jsou uvedeny obecné informace o těchto městech, jsou uvedeny městské části města Brna a místní části Přerova. Na tyto informace navazuje již srovnání orgánů těchto statutárních měst, a také zmíněny orgány městských částí Brna. Orgány
statutárního města Brna mají kromě kompetencí, které jsou jim určeny zákonem o obcích,
přidělené i další kompetence, o nichž rozhodlo Zastupitelstvo města Brna prostřednictvím
statutu města. U statutárního města Přerova jelikož se na rozdíl od Brna nečlení, nejsou
tedy ani orgány městských obvodů nebo městských částí. Proto jeho orgány vykonávají
působnost, která je jim přidělena pouze zákonem. Z tohoto srovnání vyplynulo, že více
kompetencí mají územně členěná statutární města, městské části a městské obvody mohou
rozhodovat o své činnosti, nemohou sice vydávat obecně závazné vyhlášky a nařízení, jsou
vázány názory statutárního města jako celku, ale i přesto je zde patrná určitá samostatnost.
Ze srovnání činnosti orgánů statutárních měst – zastupitelstva a rady – vyplynulo, že tyto
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orgány u statutárního města Brna jsou výkonnější, ať už přijatými usneseními, počty setkání nebo vydanými obecně závaznými vyhláškami či nařízeními města. Výsledkem srovnání
těchto měst je návrh možností zlepšení činnosti statutárních měst, kde jsem se zaměřila na
nejednotnost statutárních měst. Všechna statutární města by podle mne měla být řešena
stejně, proto bych navrhovala, aby všechna byla územně členěná a vydala statut města.
Otázkou je pouze to, zda by města, která se chtějí stát statutární, přistoupila na tuto podmínku.
Při tvorbě této bakalářské práce jsem získala velké množství nových poznatků o těchto
městech, seznámila jsem se s fungováním statutárního města Přerova, který je obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností pro obec, ve které bydlím. Věřím,
že zájemcům, kteří se s touto prací seznámí, bude po jejím přečtení činnost statutárních
měst zřejmá a své vlastní poznatky si touto prací obohatí.
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SEZAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
Bc.

Bakalář

Č.

Číslo

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

Ing.

Inženýr

KDU – ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

MBA

Master of Business Administration

Např.

Například

ODS

Občanská demokratická strana

Odst.

Odstavec

PP

Přenesená působnost

S.

Strana

Sb.

Sbírka

SP

Samostatná působnost
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Text změny zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) – Uvedení statutárních měst Prostějov a Jablonec nad Nisou

P II

Seznam městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

P III

Počty obyvatel městských částí Brna, katastrální výměra a katastrální území

P IV

Počty obyvatel, výměra a katastrální území jednotlivých místních částí města Přerova

PV

Seznam komisí Rady města Brna

P VI

Seznam komisí Rady města Přerova

PŘÍLOHA P I: TEXT ZMĚY ZÁKOA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH
(OBECÍ

ZŘÍZEÍ)

–

UVEDEÍ

STATUTÁRÍCH

MĚST

PROSTĚJOV A JABLOBEC AD ISOU

ZÁKO
ze dne 7. února 2012,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o obcích
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č.
313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č.
364/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se za slovo "Liberec" vkládají slova ", Jablonec nad isou".
2. V § 4 odst. 1 se spojka "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se
doplňují slova "a Prostějov".
3. V § 83 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
ěmcová v. r.
Klaus v. r.
ečas v. r.
(ČESKO, 2012)

PŘÍLOHA P II: SEZAM MĚSTSKÝCH OBVODŮ A MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ ÚZEMĚ ČLEĚÝCH STATUTÁRÍCH MĚST
Statutární
město

Počet

ázev městských obvodů/městských částí

Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a
Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz,
Ostrava

23 obvodů

Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka
nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice
Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 5 - Křimice,

Plzeň

10 obvodů

Plzeň 6 – Litice, Plzeň 7 – Radčice, Plzeň 8 – Černice, Plzeň 9 –
Malesice, Plzeň 10 - Lhota

Ústí nad
Labem

4 obvody

Město, Neštěmice, Severní terasa, Střekov
Pardubice I – střed, Pardubice II – Polabiny, Pardubice III – Du-

Pardubice

8 obvodů

bina, Pardubice IV – Pardubičky, Pardubice V – Dukla, Pardubice VI – Svítkov, Pardubice VII – Rosice, Pardubice VIII - Hostovice

Liberec

1 obvod

Liberec – Vratislavice nad Nisou
Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jih, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Královo Pole,

Brno

29 částí

Líšeň, Maloměřice a Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín,
Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Slatina, Starý Lískovec, Střed,
Tuřany, Útěchov, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín, Židenice

Opava

8 částí

Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce,
Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky

Zdroj: Vlastní zpracovávání z informací Magistrát města Ostravy, 2011; Magistrát města Plzně, © 2012; Statutární město Ústí nad Labem, 2012; Pardubice, 2012; Statutární město Liberec, © 2009; Statutární město Brno, 2011; Statutární město Opava, 2007

PŘÍLOHA P III: POČTY OBYVATEL MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ BRA,
KATASTRÁLÍ VÝMĚRA A KATASTRÁLÍ ÚZEMÍ
Počet
Městská část

obyvatel

Rozloha

Katastrální území tvořeno katastrál-

v km2

ním územím

(k 1. 1. 2012)
Stránice, Veveří, Město Brno, Staré
Brno – střed

89 823

14,64

Brno, Štýřice, částí KÚ Pisárky, částí
KÚ Trnitá, částí KÚ Zábrdovice, částí
KÚ Černá Pole

Brno - Žabovřes-

20 609

4,35

26 775

10,07

Brno – sever

46 766

12,24

Brno – Židenice

21 035

5,05

Brno – Černovice

7 680

6,29

Brno – jih

9 287

12,80

14 225

3,02

13 147

3,28

10 941

1,66

ky
Brno – Královo
Pole

Brno – Bohunice
Brno – Starý Lískovec
Brno – ový Lískovec

Žabovřesky

Královo Pole, Sadová, Ponava, částí
KÚ Černá Pole
Lesná, Husovice, Soběšice, částí KÚ
Černá Pole, částí KÚ Zábrdovice
Částí KÚ Židenice, částí KÚ Zábrdovice
Černovice
Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov, Přízřenice, částí KÚ Trnitá
Bohunice
Starý Lískovec

Nový Lískovec

Kohoutovice, částí KÚ Pisárky, částí
Brno – Kohoutovice

12 817

4,09

KÚ Jundrov

Počet
Městská část

obyvatel

Rozloha

Katastrální území tvořeno katastrál-

v km2

ním územím

(k 1. 1. 2012)
4 015

4,22

23 828

27,24

Bystrc

997

10,93

Kníničky

Brno – Komín

7 254

7,59

Komín

Brno – Medlánky

5 525

3,51

Medlánky

15 086

7,57

5 349

9,29

Brno – Vinohrady

13 423

1,97

Brno – Líšeň

26 661

15,71

Líšeň

Brno – Slatina

9 206

5,83

Slatina

Brno – Tuřany

5 537

17,84

Brno – Chrlice

3 505

9,49

Chrlice

Brno – Bosonohy

2 450

7,15

Bosonohy

Brno – Žebětín

3 535

13,60

Brno – Ivanovice

1 643

2,45

Ivanovice

Brno – Jehnice

1 081

4,07

Jehnice

Brno – Ořešín

569

3,07

Ořešín

Brno - Útěchov

774

1,18

Útěchov u Brna

Brno – Jundrov
Brno – Bystrc
Brno – Kníničky

Brno – Řečkovice
a Mokrá Hora
Brno – Maloměřice a Obřany

Částí KÚ Jundrov, částí KÚ Pisárky

Řečkovice, Mokrá Hora

Obřany, částí KÚ Maloměřice

Částí KÚ Židenice, částí KÚ Maloměřice

Tuřany, Dvorska, Holásky, Brněnské
Ivanovice

Žebětín

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informaci Magistrátu města Brna, 2012

PŘÍLOHA P IV: POČTY OBYVATEL, VÝMĚRA A KATASTRÁLÍ
ÚZEMÍ JEDOTLIVÝCH MÍSTÍCH ČÁSTÍ MĚSTA PŘEROVA
ázev místní části

Počet obyvatel Rozloha Katastrální území tvořeno
(k 1. 1. 2012)

v km2

územím

34 791

21,54

Přerov

4 642

4,18

Předmostí

Přerov III – Lověšice

546

2,04

Lověšice u Přerova

Přerov IV – Kozlovice

600

2,37

Kozlovice u Přerova

Přerov V – Dluhonice

373

4,35

Dluhonice

Přerov VI – Újezdec

791

2,63

Újezdec u Přerova

Přerov VII – Čekyně

683

4,1

Čekyně

Přerov VIII – Henčlov

566

3,73

Henčlov

Přerov IX – Lýsky

208

2,25

Lýsky

Přerov X – Popovice

222

1,6

Popovice

Přerov XI – Vinary

753

2,88

Vinary u Přerova

Přerov XII – Žeravice

579

2,82

Žeravice

Přerov XIII - Penčice

281

4

Přerov I – Město
Přerov II – Předmostí

Penčice a Penčičky

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Magistrátu města Přerova, 2012

PŘÍLOHA P V: SEZAM KOMISÍ RADY MĚSTA BRA
ázev komise

Předseda

Počet členů

Organizační

Mgr. Josef Haluza (ČSSD)

10

Informatiky

Mgr. Marián Hnát (ČSSD)

12

Bezpečnosti a veřejného pořád- JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)

10

ku
Pro rozvoj města

JUDr. Michal Chládek (ODS)

11

Investiční

Ing. Petr Kratochvíl (ODS)

11

Životního prostředí

JUDr. Jiří Oliva (ČSSD)

11

Pro výchovu a vzdělávání

doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D

9

(ODS)
Majetková

Ing. Pavel Březa (KSČM)

11

Sociální a zdravotní

Ludvík Kadlec (ODS)

12

Pro kulturu

Ing. Stanislav Michalík (ODS)

13

Bydlení

Mgr. Josef Haluza (ČSSD)

9

Dopravy

Vít Blaha (ODS)

11

Technických sítí

Bc. Miloslav Humpolíček (ČSSD)

8

Pro tělesnou výchovu a sport

Jiří Zorník (ODS)

10

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Statutární město Brno, 2011d

PŘÍLOHA P VI: SEZAM KOMISÍ RADY MĚSTA PŘEROVA
ázev komise

Předseda

Pro výchovu, vzdělávání a sport

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Počet členů
11

(ČSSD)
Pro cestovní ruch a kulturu

Ivo Kropáč

8

Pro občanské záležitosti

Ludmila Tomaníková (KSČM)

11

Rozvojová a investiční

Jan Jüttner

11

Pro projednávání záměrů

Čestmír Hlavinka (ČSSD)

9

Životního prostředí

Jiří Šafránek

9

Dopravy, bezpečnosti

Ing. Jaroslav Čermák (ODS)

11

v majetkoprávních záležitostech

a prevence kriminality
Pro hospodaření s byty, pro sociální Jan Slivka

11

a zdravotní záležitosti
Redakční rada Přerovských listů

Hana Žáčková

9

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací Statutární město Přerov, © 2000 – 2012a

