STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PLZNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2020,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 459 ze dne 14. prosince 2020 schválilo vydat
na základě čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Změna 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, vyhlášky č. 5/2016, vyhlášky č. 5/2017, vyhlášky č. 6/2018, vyhlášky č. 10/2018 a
vyhlášky č. 9/2019 se mění takto:
1. V Čl. 4 odst. 2 písmenu c) se slova „právních úkonech“ nahrazují slovy „právních
jednáních“.
2. V Čl. 4 odst. 3 písmenu c) se slova „právních úkonech“ nahrazují slovy „právních
jednáních“.

3.

V Čl. 6 odst. 2 písm. o) se slovo „slaďuje“ nahrazuje slovem „koordinuje“.

4. V Čl. 8 odst. 3 písmenu j) se za slova „z rozpočtu městského obvodu“ vkládá čárka
a doplňuje se text ve znění: „a za předávání potřebných informací z finančních kontrol
provedených městským obvodem příslušnému odboru magistrátu za účelem zpracování roční
zprávy města jako orgánu veřejné správy o výsledcích finančních kontrol“.
5. V Čl. 8 odst. 3 se tečka na konci odstavce nahrazuje středníkem a za písmeno j) se
vkládá nové písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„k) projednává s primátorem města závažná zjištění dle zvláštního zákona7 a do 21 dnů od
ukončení kontroly předává příslušnému odboru magistrátu podklady pro splnění
povinnosti města jako orgánu veřejné správy hlásit závažná zjištění.
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Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.“.

6.

Článek 21 včetně nadpisu nově zní:
„Článek 21
Bezpečnost a požární ochrana
(1) Orgány s celoměstskou působností:

a)

zabezpečují zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti;

b)

umožňují dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce
podle nařízení kraje a přispívají na provoz a vybavení těchto jednotek;

c)

vydávají požární řád obce a stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se účastní větší počet osob;

d)

koordinují činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů při jejich účasti na akcích
pořádaných celoměstskými orgány.
(2) Orgány obvodu:

a)

na úseku požární ochrany plní úkoly obce v samostatné působnosti, vyjma úkolů
svěřených dle předchozího odstavce orgánům celoměstským;

b)

zřizují jako organizační složku obce jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a plní
vůči těmto jednotkám další úkoly obce v samostatné působnosti.“.

7.

V Čl. 25 odst. 2 písm. b) se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

8. V Čl. 30 odst. 4 se v celém odstavci slova „právní úkony“ nahrazují slovy „právní
jednání“.
9. V Čl. 30 odst. 11 se slovo „nemovitostech“ nahrazuje slovy „nemovitých věcech“
a slovo „nemovitostem“ se nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.
10. V Čl. 30 odst. 12 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“ a
slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.
11.

V Čl. 30 odst. 13 se slovo „nemovitosti“ nahrazují slovy „nemovité věci“.

12. V Čl. 30 odst. 14 se v celém odstavci slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy
„nemovitých věcí“, slovo „nemovitosti“ se nahrazuje slovy „nemovité věci“, slovo
„nemovitost“ se nahrazuje slovy „nemovitou věc“ a slova „právních úkonů“ se nahrazují
slovy „právních jednání“.
13. V Čl. 30 odst. 16 se v celém odstavci slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nemovité
věci“ a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

14. V Čl. 30 odst. 19 písm. b) se slovo „nemovitostech“ nahrazuje slovy „nemovitých
věcech“.
15.

V Čl. 30 odst. 20 se slovo „mandátní“ nahrazuje slovem „příkazní“.

16.

V Čl. 30 odst. 23 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

17.

V Čl. 42 odst. 4 se slova „právních úkonů“ nahrazují slovy „právních jednání“.

18. V příloze č. 3, Čl. 1 bodu 3 se čárka za slovy „s asfaltovým povrchem“ nahrazuje
písmenem „a“ a slova „a z pozemku p. č. 1626/140“ se zrušují.
V příloze č. 3, Čl. 1 bod 4 zní:

19.

„4. Pozemek p. č. 1366/2, k. ú. Bolevec.“.

20.

V příloze č. 3, Čl. 2 bodu 4 se slova „a p. č. 1160/3“ zrušují.

21.

V příloze č. 3, Čl. 3 se bod 11 zrušuje.
Dosavadní body 12. až 36. se označují jako body 11. až 35.

22.

V příloze č. 3, Čl. 4 bod 1 zní:

„1. Areál požární zbrojnice Hřbitovní ul. 3 sestávající z pozemku p. č. 2218, jehož součástí je
stavba Doubravka č. p. 863, z pozemku p. č. 2220/1 a z pozemku p. č. 2220/2, vše
k. ú. Doubravka.“.
Dosavadní obrázek se zrušuje.

23. V příloze č. 3, Čl. 4 bodu 15 se slova „ve výši 1/10“ nahrazují slovy „ve výši 43/90“
a slova „ve výši ¼“ se nahrazují slovy „ve výši 29/60“.
24.

V příloze č. 3, Čl. 6 se na konec článku vkládá nový bod 6, který zní:

„6. Pozemek p. č. st. 199, jehož součástí je stavba Litice č. p. 219, Klatovská 241, a pozemek
p. č. 27/1, vše k. ú. Litice u Plzně.“.

25.

V příloze č. 3, Čl. 10 bodu 5 se číslo „158“ nahrazuje číslem „558“.

26.

V příloze č. 4 Čl. 2 odst. 2 se slovo „nemovitostí“ nahrazuje slovy „nemovitých věcí“.

27. V příloze č. 4, Čl. 3 se na konec článku vkládá nový odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(4) Dojde-li k vyhlášení krizového stavu dle zvláštního zákona30, neuplatní se pro
připomínkování právních předpisů po dobu trvání krizového stavu pravidla uvedená v článku
2 odst. 2 a v článku 3 odst. 2 a 3. V takovém případě činí lhůta pro připomínkování právních
předpisů minimálně 5 pracovních dnů a postačí vyjádření starosty městského obvodu.
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).“.

28.

V příloze č. 6, článek 18 včetně nadpisu zní:
„Článek 18
Požární ochrana, bezpečnost, krizové řízení
(1) Zajišťují úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

(2) Plní úkoly obce s rozšířenou působností při zajišťování odvodů občanů a
zajišťování obrany státu a jeho mobilizační přípravy.
(3) Na úseku krizového řízení plní úkoly orgánů obce s rozšířenou působností a úkoly
orgánů obce, zejména zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací a mimořádných
událostí, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(4) Zabezpečují ochranu utajovaných informací.“.
29.

V příloze č. 7, Článek 16 včetně nadpisu zní:
„Článek 16
Požární ochrana, bezpečnost a krizové řízení

(1) Na úseku požární ochrany plní úkoly obecního úřadu a úkoly vybraných obecních
úřadů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, s výjimkou
zajišťování úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
(2) Spolupracují s orgány města při zajišťování připravenosti městského obvodu na
krizové situace a mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních
prací a ochraně obyvatelstva.“.

Čl. 2
Přechodná 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.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

...................................
Mgr. Martin Baxa, v.r.
primátor města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

..........................................
Mgr. Roman Zarzycký, v.r.
1. náměstek primátora

