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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU  

 MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2  -  SLOVANY 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU 
STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ 

 

VÝBORY 

 

 

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU 

 
 

 

 

 ÚŘAD KOMISE 

 (odbory) 

 (oddělení) 

 

 

 

 

počet členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce (od 1. 1. 2021): 3 

Počet zaměstnanců zařazených do Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany: 

69, z toho 7 obslužný personál 

 

 

Zřízené odbory a oddělení: 

1)  ekonomický a poplatkový 

2) sociální 

3) životního prostředí  

4) majetku, investic a rozvoje  

5) stavební a silničně správní 

6) organizační 

7) oddělení sekretariát tajemníka 
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU  

PLZEŇ 2 - SLOVANY 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1.1  Provozní doba Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany: 

       

       Úřední dny:   pondělí, středa   8:00 – 18:00 hodin 

       Ostatní dny:   úterý                    8:00 – 14:30 hodin   

                             čtvrtek, pátek       8:00 – 14:00 hodin 

 

 

  Úřední hodiny pro veřejnost 

  Úřední dny  pondělí, středa 8:00 – 17:30 hodin, podatelna do 18:00 hodin 

  Ostatní dny  úterý 8:00 – 14:00 hodin, podatelna do 16:00 hodin 

    čtvrtek 8:00 – 13:00 hodin, podatelna do 16:00 hodin 

    pátek 8:00 – 13:00 hodin 

 

 

 Portál Elektronické podání občana najdete na adrese:  

http://epo.plzen.eu 

která je umístěna na webových stránkách města 

1.2 Organizační řád je základní organizační normou upravující organizační strukturu Úřadu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (dále ÚMO P2).  

1.3 Organizační řád stanoví postavení a působnost ÚMO P2, jeho vnitřní členění, dělbu      

působnosti mezi představiteli ÚMO P2, vztahy ÚMO P2 k orgánům Městského obvodu 

Plzeň 2-Slovany (MO P2) a zásady vnitřního styku mezi jednotlivými odbory, jejich 

vzájemné vztahy a vazby k jiným organizacím (dle Statutu města Plzně). 

 

Článek 2 

Postavení a působnost ÚMO P2 

2.1  Postavení a působnost ÚMO P2 upravuje Statut města Plzně v platném znění, zákon o 

obcích v platném znění a další právní předpisy. 

2.2  ÚMO P2 plní úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti.   

2.3  ÚMO P2 společně s Magistrátem města Plzně plní funkci obecního úřadu a pověřeného 

obecního úřadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a platného Statutu 

města Plzně.   

 

Článek 3 

Vnitřní členění ÚMO P2 

3.1  ÚMO P2 tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a zaměstnanci úřadu zařazení do 

Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. 

http://epo.plzen.eu/


Organizační řád Úřadu městského obvodu Plzeň 2- Slovany 

 3 

3.2  ÚMO P2 se člení na odbory, které zřídila pro jednotlivé oblasti své činnosti Rada 

městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (RMO P2) jako základní organizační složku ÚMO 

P2. Odbory se mohou členit na oddělení. 

3.3  Organizační změnou se rozumí každý zásah do organizace úřadu vyvolaný vnějšími nebo 

vnitřními vlivy. Organizační změny zpravidla znamenají úpravu či změnu v organizační 

struktuře. 

3.4  V organizační struktuře úřadu se vytvářejí tato pracoviště: 

       a) odbor 

 b) oddělení 

Odbor je pracovní úsek, který se vytvoří k zajištění ucelených okruhů činnosti 

s řadou odborně souvisejících činností, nebo za účelem snazšího a kompletního 

řízení zpravidla jednoho a více oddělení, v jejichž působnosti je několik předmětů 

činností.  

Oddělení je pracovní úsek, který se vytváří k zajištění určité skupiny činností 

zaměřených k jednomu předmětu činnosti. Oddělení jsou většinou součástí odboru, 

ale je také možné zřídit samostatná oddělení bez jejich začlenění do odborů. 

3.5  RMO P2 zřizuje pro jednotlivé úseky své činnosti odbory, jako své výkonné orgány. 

Odbory jsou složeny z řad zaměstnanců zařazených do ÚMO P2. Tam, kde není účelné 

zřizovat odbory, zřizují se oddělení. 

3.6  RMO P2 zřizuje jako své výkonné orgány: 

◼ odbor ekonomický a poplatkový 

◼ odbor sociální 

◼ odbor životního prostředí  

◼ odbor majetku, investic a rozvoje  

◼ odbor stavební a silničně správní 

◼ odbor organizační 

◼ oddělení sekretariát tajemníka 

3.7  Odbory ÚMO se člení na oddělení: 

 - odbor ekonomický a poplatkový 

◼ oddělení ekonomické 

◼ oddělení poplatkové 

     - odbor sociální  

◼ oddělení sociální 

                 - odbor životního prostředí  

◼ oddělení správy veřejného prostranství 

- odbor majetku a investic  

◼ oddělení majetku, investic a rozvoje 

- odbor stavební a silničně správní  

◼ oddělení stavebně správní  
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- odbor organizační 

◼      oddělení vnitřních věcí 

◼      oddělení organizační a kultury 

 

3.8  Pracovní náplně jednotlivých pracovníků jsou stanoveny vedoucími odborů po schválení 

tajemníkem ÚMO P2. 

3.9  Grafické vyjádření organizačního uspořádání odborů ÚMO P2 je uvedeno v příloze č. I. 

tohoto organizačního řádu. 

3.10  Odbory ÚMO P2 lze dále vnitřně členit na nižší organizační složky, kterými jsou         

oddělení. Oddělení je organizační útvar, který zajišťuje určitou ucelenou agendu. V jeho 

čele je vedoucí oddělení. 

3.11  Náplně pracovních činností odborů ÚMO P2 vyplývají z působností ÚMO P2 stanovené 

obecně závaznými právními předpisy, Statutem města Plzně a jsou přílohou č. II. tohoto 

organizačního řádu. 
 

Článek 4 

Systém řízení, řídící a organizační normy 

4.1  Řízení ÚMO P2 je realizováno těmito řídícími stupni: 

  Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

        Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

        starosta MO P2 

        místostarostové MO P2 

        tajemník ÚMO P2 

        vedoucí odborů ÚMO P2 

        vedoucí oddělení 

4.2  Systém řízení je v rámci ÚMO P2 stanoven závaznou a platnou soustavou organizačních 

a řídících norem. 

4.3  Soustavu řídících norem ÚMO P2 tvoří: 

           a) Usnesení ZMO P2 v oblasti samostatné působnosti 

b) Usnesení RMO P2 jako výkonného orgánu v oblasti samostatné působnosti. 

c) Příkazy starosty a místostarostů MO P2 ve věcech náležejících k výkonu samosprávy 

adresované tajemníkovi ÚMO P2, vedoucím odborů, které řeší určitý časově 

vymezený problém. 

d) Příkazy (úkoly) tajemníka ÚMO P2, které podle potřeby a v rámci své působnosti 

vydává k zajištění řádného a včasného plnění úkolů ÚMO P2 (relativně krátkodobého 

charakteru nebo jednorázových). Součástí příkazu je i konkrétní stanovení 

odpovědnosti za plnění úkolů. 

e) Příkazy (úkoly) ostatních vedoucích zaměstnanců vydávané obdobně, jako je uvedeno 

v bodu 4.3c). 

f) Směrnice tajemníka vydané v rámci své působnosti ke stanovení důležitých opatření 

v rámci ÚMO P2, které jsou určeny vedoucím zaměstnancům, event. všem 
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zaměstnancům úřadu. Předmětem směrnic jsou opatření relativně dlouhodobého 

charakteru. 

4.4  Soustavu organizačních norem ÚMO P2 tvoří: 

a) Organizační řád ÚMO Plzeň 2 - Slovany, který představuje základní organizační 

normu komplexního charakteru a vytváří základ navazujících organizačních norem 

úřadu; schvaluje RMO P2; vydává tajemník úřadu. 

b) Pracovní řád, který vymezuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci ÚMO P2, zejména za účelem vnitřního pořádku, řádné organizace práce 

a upevnění pracovní kázně v rámci ÚMO P2; vydává tajemník úřadu. 

c) Spisový řád, který zabezpečuje řádný výkon spisové služby na ÚMO P2; vydává 

tajemník úřadu. 

d) Skartační plán, který upřesňuje skartační a archivační plán v podmínkách ÚMO P2; 

vydává tajemník úřadu. 

e) Podpisový řád, který vymezuje kompetence jednotlivých odpovědných osob ÚMO P2 

při podepisování písemností; vydává tajemník úřadu. 

 

Článek 5 

Starosta MO Plzeň 2 - Slovany 

5.1  V čele ÚMO P2 je starosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, zvolený Zastupitelstvem 

městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (ZMO P2). 

5.2 Působnost starosty je stanovena v § 103, 105, 107 a 108 odst. 1 zákona o obcích. Starosta 

mimo jiné: 

a) zastupuje MO P2 navenek   

b) koordinuje přípravu, svolává a řídí jednání ZMO P2 a RMO P2 

c) podepisuje spolu s místostarosty usnesení ZMO P2 a RMO P2 

d) pozastaví výkon usnesení RMO P2, má-li za to, že je nesprávné 

e) jmenuje a odvolává tajemníka úřadu se souhlasem tajemníka magistrátu, stanoví 

plat tajemníka a koordinuje jeho činnost  

f) má právo užívat závěsný odznak se státním znakem při významných příležitostech 

a občanských obřadech 

g) spolupracuje s předsedy komisí a výborů 

h) zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti Městského obvodu Plzeň 2 -

Slovany 

 

Článek 6 

Místostarostové MO Plzeň 2 - Slovany 

6.1  Jsou voleni ZMO P2 z řad jeho členů 

6.2 Působnost místostarostů je uvedena v § 104 zákona o obcích: 

a) zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti 

b) podepisují spolu se starostou usnesení ZMO P2 a RMO P2 
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c) zastupují MO P2 navenek na svěřených úsecích činností stanovených usnesením 

ZMO P2 

d) organizují přípravu materiálů k projednání v ZMO P2 a RMO P2 v rozsahu své 

působnosti 

e) spolupracují s příslušnými předsedy výborů a komisí a pomáhají jim při plnění 

jejich úkolů. 

 

Článek 7 

Tajemník ÚMO Plzeň 2 - Slovany 

7.1  Tajemník ÚMO P2 je zaměstnancem ÚMO P2 jmenovaným do funkce starostou MO Plzeň 

2 - Slovany se souhlasem tajemníka magistrátu. Je odpovědný za plnění úkolů ÚMO P2 

v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi MO Plzeň 2 -Slovany. 

7.2  Působnost tajemníka upravuje zákon o obcích v § 110: 

 a) je nadřízený všem zaměstnancům ÚMO P2 

 b) plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům ÚMO P2, 

zařazeným do Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, podle zvláštních předpisů 

 c) uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci ÚMO P2 zařazenými do úřadu a se 

zaměstnanci nezařazenými do úřadu (DPP, DPČ) 

d) jmenuje a odvolává vedoucí odborů v souladu se Zákonem o úřednících územních  

samosprávných celků 

 e) řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do ÚMO P2 včetně 

vedoucích odborů, přímo nebo prostřednictvím podřízených vedoucích zaměstnanců 

ÚMO P2 

 f) stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům ÚMO P2  

 g) podle pokynu starosty MO P2 zabezpečuje prostřednictvím odborů ÚMO P2 plnění 

úkolů vyplývajících ze ZMO P2 a RMO P2, rovněž i úkoly, které jsou dány ÚMO P2 

v oblasti samostatné i přenesené působnosti obecně závaznými předpisy 

 h) zajišťuje úkoly v přenesené působnosti vyplývající ze zvláštních zákonů a ze Statutu 

města Plzně 

 i) rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve správním řízení 

 j) mají-li být řízení prováděná dle pracovních náplní odbory z různých vnitřních úřadů 

spojena ve společné řízení podle zvláštního zákona (zejména dle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád), určuje, který z příslušných odborů společné řízení povede 

 k) v případě nejasností při určování odboru k provedení společného řízení, jakož i 

v případech zvlášť složitých řízení, může tajemník k zajištění správné aplikace 

procesních předpisů změnit pro konkrétní případ určení odboru, který má řízení provést, 

proti obecnému vymezení příslušnosti v pracovních náplních odborů 

 l) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu  

 m) v rámci své působnosti vydává interní příkazy pro činnost ÚMO P2, navrhuje opatření 

ke zdokonalování řídících a informačních systémů ÚMO P2 

 n) zúčastňuje se zasedání ZMO P2 a RMO P2 s hlasem poradním 
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 o) zabezpečuje a řídí personální rozvoj ÚMO P2, vzdělávání zaměstnanců, jejich sociální 

rozvoj, uzavírá kolektivní smlouvu s odborovou organizací 

 p) připravuje návrhy organizační struktury ÚMO P2, předkládá je ke schválení RMO P2 

 

7.3  Tajemník ÚMO P2 po projednání se starostou MO P2 jmenuje svého zástupce. 
 

Článek 8 

Vedoucí odborů 

8.1  Vedoucí odborů jsou zaměstnanci ÚMO P2 jmenovaní do funkce tajemníkem ÚMO P2 po 

projednání RMO P2. Jsou podřízeni tajemníkovi ÚMO P2. Při zabezpečování určených 

činností v rámci samostatné působnosti jsou rovněž podřízeni starostovi a místostarostům. 

8.2  Působnost vedoucích odborů: 

 a) jsou nadřízeni všem zaměstnancům příslušného odboru  

 b) řídí a organizují práci svěřeného odboru a odpovídají za jeho celkovou činnost 

 c) odpovídají za řádné splnění úkolů uložených odboru orgány a nadřízenými osobami 

MO a ÚMO P2 

 d) odpovídají za řádný výkon státní správy, pokud je odboru svěřena 

 e) zpracovávají a odpovídají za včasnou a kvalitní přípravu materiálů předkládaných 

k projednávání v orgánech MO P2 

 f) zúčastňují se zasedání ZMO P2 

 g) stanovují se souhlasem tajemníka ÚMO P2 pracovní náplň zaměstnanců odboru, 

navrhují tajemníkovi platy jednotlivých zaměstnanců odboru 

 h) navrhují organizační členění řízeného odboru, úpravy pracovních náplní odboru, 

příslušné vedoucí oddělení  

 i) odpovídají za personální rozvoj a odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci odboru 

v souladu se zákonem o úřednících samosprávných celků, s komplexním programem 

personálního rozvoje a odborného vzdělávání pracovníků ÚMO P2 

 j) koordinují práci odboru s prací ostatních odborů ÚMO P2 a úzce spolupracují s jejich 

vedoucími při řešení společných úkolů  

 k) zabezpečují vedení úplné a přehledné dokumentace obecně závazných předpisů, 

směrnic a usnesení potřebných pro práci odboru, vedou evidenci vydaných rozhodnutí, 

řešených stížností a podaných informací, potvrzení a zpráv, jsou odpovědni za 

dodržování spisového řádu a skartačního plánu odborem 

 l) rozhodují o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona; odpovídají za 

ochranu osobních údajů 

 m) zajišťují odbornou, metodickou a administrativní pomoc výborům zastupitelstva a 

komisím rady a poskytování informací zastupitelům Plzeň 2 - Slovany 

 n) odpovídají za řádné a účelné využívání výpočetní i jiné techniky na odboru 

 o) operativně vymezují vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců tak, aby bylo 

zajištěno plynulé plnění úkolů odboru; ve správním řízení pověřují jednotlivé 

zaměstnance prováděním úkonů správního orgánu v řízení (určují „oprávněné úřední 

osoby“ dle zvláštního zákona, zejména dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
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 p) odpovídají za doplňování společných databází ve veřejných složkách v záležitostech a 

případech, svěřených odboru k vyřízení či koordinaci (evidence soudních sporů, 

evidence smluv, evidence pohledávek, evidence odborné literatury a periodik atd.) 

 q) podílejí se na připomínkovém řízení v rámci legislativního procesu 

 r) provádí kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Článek 9 

Vedoucí oddělení 

 

9.1  Vedoucí oddělení jsou zaměstnanci ÚMO P2 jmenovaní do funkce tajemníkem ÚMO P2.   

       Jsou přímými podřízenými vedoucího odboru. 

 

9.2 Vedoucí oddělení, kteří nejsou začleněni do žádného odboru, jsou přímými podřízenými 

tajemníka ÚMO P2. 

 

9.3  Působnost vedoucích oddělení: 

         a) zastupují vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti 

 b) jsou nadřízenými zaměstnanců zařazených do oddělení 

 c) odpovídají za plnění pracovních úkolů  

 d) řídí, kontrolují a hodnotí práci podřízených zaměstnanců, provádí kontrolu dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

 e) odpovídají za kvalitu a včasnost oddělením zpracovávaných materiálů předkládaných 

k projednání orgánům MO Plzeň 2 - Slovany, nadřízeným osobám MO a ÚMO P2 

f) ve správním řízení pověřují podřízené zaměstnance prováděním úkonů správního 

orgánu v řízení (určují „oprávněné úřední osoby“ dle zvláštního zákona, zejména dle 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), nevyhradí-li si to vedoucí odboru 

g) odpovídají za řádný výkon státní správy, pokud je odboru svěřena 
 

Článek 10 

Zaměstnanci zařazení do ÚMO P2 
 

10.1 Zaměstnancům ÚMO P2 zařazeným do Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany vzniká 

pracovní poměr pracovní smlouvou. Vedoucím zaměstnancům vzniká pracovní poměr 

jmenováním do funkce. 

 

10.2  Každý zaměstnanec je v rámci ÚMO P2 začleněn do základního organizačního útvaru, tj. 

odboru ÚMO P2, nebo oddělení ÚMO P2. 

 

10.3  V souladu s členěním odboru jsou zaměstnanci ÚMO P2 přímo podřízeni vedoucímu          

odboru nebo vedoucímu oddělení. 

 

10.4 Zaměstnanci vykonávají svoji práci v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou,         

stanovenou pracovní náplní a s příkazy svého nadřízeného. 

 

10.5  Při své činnosti se zaměstnanci řídí obecně závaznými právními předpisy, interními        

normativními akty, usneseními orgánů MO P2, příkazy nadřízených. 
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10.6  Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou stanovena pracovněprávními předpisy a 

Pracovním řádem ÚMO P2. 

 

10.7  RMO P2 stanoví celkový počet zaměstnanců zařazených do ÚMO P2 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

 

11.1  Organizační řád Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany je závazný pro orgány MO 

P2, starostu, místostarosty, tajemníka a další zaměstnance ÚMO P2. 

 

11.2  Přílohy organizačního řádu, které jsou jeho nedílnou součástí, tvoří: 
I.  Organizační struktura ÚMO P2 

II.  Pracovní náplně odborů ÚMO P2 

III. Oprávněné úřední osoby ÚMO P2 

 

11.3. Organizační řád Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany spolu s přílohami č. I., II. a 

III. Organizačního řádu byl schválen usnesením RMO P2 č. 107/2018 ze dne 25. 6. 2018 

s účinností od 1. 7. 2018, ve znění usnesení RMO P2 č. 133/2020 ze dne 13. 10. 2020 

s účinností od 1. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………                                       …………………………….. 

          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                   Ing. Helena Müllerová 

       starosta MO Plzeň 2-Slovany                                        tajemnice ÚMO Plzeň 2-Slovany 


