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4/2015, 9/2015 a 5/2016

VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA

P LZNĚ

č. 5/2017
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 527 ze dne 14. 12. 2017
schválilo podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a § 130
a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

O ZMĚNÁCH A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA P LZNĚ Č . 8/2001, S TATUT MĚSTA

Článek 1
Změny a doplnění Statutu města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášky
č. 12/2002, vyhlášky č. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky č. 17/2005, vyhlášky
č. 14/2006, vyhlášky č. 20/2006, vyhlášky č. 1/2009, vyhlášky č. 3/2010, vyhlášky
č. 14/2011, vyhlášky č. 9/2012, vyhlášky č. 3/2013, vyhlášky č. 11/2013, vyhlášky č. 7/2014,
vyhlášky č. 4/2015, vyhlášky č. 9/2015 a vyhlášky č. 5/2016 se mění a doplňuje takto:
1.

V čl. 3 odst. 1 bod 5. zní:

„5. Plzeň 5-Křimice (katastrální území Křimice),“.
2.

V čl. 3 odst. 1 bod 7. zní:

„7. Plzeň 7-Radčice (katastrální území Radčice u Plzně),“.
3. V čl. 28a odst. 5 písmenu c) se v celém textu za slovo „pronájmu“ vkládají slova
„a pachtu“.
4. V čl. 28a odst. 5 písmenu d) se v celém textu za slovo „pronájmu“ vkládají slova
„a pachtu“ a za slovo „pozemků“ se vkládají slova „a místních komunikací“.
5. V čl. 28c odst. 2 se slova „podle zásad a harmonogramu jeho zpracování, stanovených
radou města zpravidla do 30. 6. kalendářního roku“ zrušují.
6. V čl. 28c odst. 3 se v první větě na konec věty za slova „střednědobý výhled“ vkládá
slovo „rozpočtu“.
7. V čl. 28c odst. 4 se slova „z rozpočtového výhledu“ nahrazují slovy „ze střednědobého
výhledu rozpočtu“.
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8. V čl. 28c odst. 5 se slova „Rozpočtový výhled“ nahrazují slovy „Střednědobý výhled
rozpočtu“.
9. V čl. 29 odst. 9 se v poslední větě slova „, které jsou příspěvkovými organizacemi
zřízenými městem,“ zrušují a na konec odstavce se vkládá věta ve znění: „V případě
městských obvodů 5 – 10 musí být účetní závěrky mateřských škol projednány nejpozději do
30. června následujícího roku v zastupitelstvu městského obvodu.“.
10.

V čl. 29 se odstavec 10 zrušuje.

11. V čl. 30 odst. 3 písm. a) se za slova „vyjma zatěžování tohoto majetku právem stavby“
vkládají slova „a zákazem zcizení a zatížení“.
12. V čl. 30 odst. 7 poslední věta zní: „K odnětí trvalé správy nemovitého majetku
uvedeného v příloze č. 3 Statutu obvodům je nutná změna přílohy č. 3 Statutu.“.
13.

V čl. 30 odstavec 10 zní:

„(10) Městské obvody mají právo rozhodovat o pronájmu a pachtu pozemků
a místních komunikací v majetku Plzně na území obvodu s předchozím souhlasem magistrátu,
nejde-li o užívání pozemku či místních komunikací ke zřízení trvalé stavby nebo o užívání
pozemku či místní komunikace ke zřízení dočasné stavby na dobu delší než 5 let nebo
o užívání pozemku či místní komunikace za účelem dodatečného povolení již existující
stavby na dobu delší než 5 let. V případě rozporu stanoviska magistrátu se záměrem rady
obvodu rozhoduje o pronájmu a pachtu pozemků a místních komunikací rada města. Z této
působnosti obvodů mohou být rozhodnutím zastupitelstva města vyňaty pozemky a místní
komunikace v zónách zásadního celoměstského zájmu. Městské obvody nemají právo
rozhodovat o pronájmu budovy, a to ani v případě, že je součástí pozemku.“.
14. V čl. 30 odst. 11 poslední věta zní: „O zřizování a rušení práva stavby, zástavního
práva a zákazu zcizení a zatížení k nemovitostem rozhodují výhradně orgány celoměstské.“.
15. V příloze č. 3, čl. 1 bodu 9. se slova „centrální park Lochotín“ nahrazují slovy „Park U
Bazénu“.
16.

V příloze č. 3, čl. 2 bod 21. zní:

„21. Pozemky patřící k areálu „Božkovský ostrov“ p. č. 1188, p. č. 1189, p. č. 255/10, p. č.
1387/1, spoluvlastnický podíl k pozemku p. č. 255/2 ve výši 36/40, pozemek p. č.
252/2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a pozemek p. č. 1191/5, vše k. ú.
Božkov.“.
17.

V příloze č. 3, čl. 3 se bod 1. zrušuje.

Dosavadní body 2. až 38. se označují jako body 1. až 37.
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V příloze č. 3, čl. 5 se za bod 8. vkládá nový bod 9. ve znění:

18.

„9. Pozemek p. č. 1880, k. ú. Křimice.“.
19.

V příloze č. 3, čl. 6 bod 3. zní:

„3.

Areál mateřské školy Budilovo náměstí 72 sestávající z pozemku st. 4, jehož součástí
je stavba Litice č. p. 72, a pozemku p. č. 21/1, vše k. ú. Litice u Plzně.“.

20.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 2. se slova „p. č. 6/9,“ zrušují.

21.

V příloze č. 6, čl. 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 ve znění:

„(3) Vydávají rozhodnutí v rámci územního řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí. Vydávají rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí.“.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 4 až 12.
22. V příloze č. 6, čl. 5 odst. 1 se slova „nejedná-li se o ukládání pokut podle § 87 odst. 3
písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a odst. 2 písm. k)“ nahrazují slovy „nejedná-li se o ukládání
pokut podle § 87 odst. 3 písm. i) a m), § 88 odst. 1 písm. i) a n) a odst. 2 písm. b) a k)“.
23.

V příloze č. 6, čl. 6 odstavec 4 zní:

„(4) Plní úkoly obce v souvislosti se zapečetěním prostor, kde bylo chováno zvíře či
zvířata, podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a dále plní úkoly
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, vyjma projednávání přestupků fyzických osob, nejde-li o projednání přestupku,
s nímž je spojeno uložení zvláštního opatření dle tohoto zákona, a dále vyjma projednávání
přestupků právnických a podnikajících fyzických osob podle § 27a odst. 1 písm. n) tohoto
zákona.“.
24.

V příloze č. 6, čl. 9 odst. 3 se slova „správních deliktů“ nahrazují slovy „přestupků“.

25.

V příloze č. 6 článek 13, včetně poznámky pod čarou č. 38, zní:
„Článek 13
Zdravotnictví

Plní úkoly na úseku zdravotnictví vyjma úkolů obce v přenesené působnosti na úseku
ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek podle zvláštního právního
předpisu.38
38

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“.

26.

V příloze č. 6, čl. 15 odst. 2 se slova „a správní delikty“ zrušují.
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27.

V příloze č. 6, čl. 16 odstavec 10 zní:

„(10) Rozhodují o přestupcích, k jejichž projednání nejsou příslušné orgány městských
obvodů.“.
28.

V příloze č. 7, čl. 2 odstavec 4 zní:

„(4) Vydávají rozhodnutí v rámci společného územního a stavebního řízení a územní
rozhodnutí u záměrů, pro které stavební zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.“.
29. V příloze č. 7, čl. 4 odst. 1 se slova „vyjma § 87 odst. 3 písm. i), § 88 odst. 1 písm. n) a
odst. 2 písm. k) tohoto zákona“ nahrazují slovy „vyjma § 87 odst. 3 písm. i) a m), § 88 odst. 1
písm. i) a n) a odst. 2 písm. b) a k) tohoto zákona“.
30.

V příloze č. 7, čl. 5 odstavec 3 zní:

„(3) Projednávají přestupky fyzických osob podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, nejde-li o projednání přestupku, s nímž je spojeno uložení zvláštního
opatření dle tohoto zákona, a dále projednávají přestupky právnických a podnikajících
fyzických osob podle § 27a odst. 1 písm. n) tohoto zákona.“.
31.

V příloze č. 7, čl. 8 odstavec 2 zní:

„(2) Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona
o pozemních komunikacích při projednávání přestupků ve věcech místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků v oblasti kontrolního
vážení vozidel.“.
32.

V příloze č. 7, čl. 10 odstavec 5 zní:

„(5) Zabezpečují sociálně-právní ochranu dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, vyjma působností, které jsou tímto Statutem vyhrazeny
orgánům celoměstským. Péči o nezletilé děti vyžadující zvýšenou pozornost kurátora pro děti
a mládež a výkon práce v agendě sociálně-právní ochrany dětí v době pracovní pohotovosti
zabezpečuje pro území městských obvodů Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice a Plzeň 7-Radčice,
Plzeň 9-Malesice a Plzeň 10-Lhota Úřad městského obvodu Plzeň 3 a pro území městského
obvodu Plzeň 8-Černice Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany. Řeší přestupky vyplývající
ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
33.

V příloze č. 7, článek 11, včetně poznámky pod čarou 46a, zní:
„Článek 11
Zdravotnictví

Zajišťují úkoly obce v přenesené působnosti na úseku ochrany zdraví před škodlivými
účinky návykových látek podle zvláštního zákona46a, včetně projednávání přestupků.
46a

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.“.
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34.

V příloze č. 7, čl. 14 odstavec 1, včetně poznámky pod čarou 46b, zní:

„(1) Rozhodují o přestupcích v působnosti obce nebo obecního úřadu. Úřady městských
obvodů rozhodují dále o přestupcích proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více
úsecích státní správy, přestupcích na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupcích proti
pořádku ve státní správě a přestupcích na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního zákona46b.
46b

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních.“.

35.

V příloze č. 7, čl. 14 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se nově označují jako odstavce 2 až 7.
36. Nové znění přílohy č. 8 „Orientační mapa správních hranic městských obvodů“ tvoří
přílohu č. 1 této vyhlášky.

Článek 2
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního města
Plzně, zahájené a neukončené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle
Statutu města ve znění této vyhlášky. Orgány řízení dosud provádějící předají všechny
neuzavřené věci orgánům nově příslušným do 30 dnů po účinnosti této vyhlášky a ve stejné
lhůtě budou o tomto postoupení písemně informovat všechny osoby, v jejichž záležitosti se
příslušné řízení vede.
(2) Při hospodaření se svěřeným majetkem, pokud bylo rozhodnutí týkající se
svěřeného majetku přijato příslušným orgánem před účinností této obecně závazné vyhlášky,
aniž by byla rozhodnutím vytvořená vůle města vyjádřena navenek, vyjádří navenek vůli
města orgán příslušný k tomu podle dosavadního znění Statutu města.
(3) Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před
účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak.
(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

………………………..
Martin Zrzavecký

………………………….
Mgr. Martin Baxa

primátor města

1. náměstek primátora
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Příloha č. 1 – nové znění přílohy č. 8 Statutu města

O RIENTAČNÍ

MAPA SPRÁV NÍCH HRANIC MĚSTSKÝC H OBVODŮ
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