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1. Úvod 
 Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách 
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jejím cílem je sjednocení postupu orgánů 
Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a zaměstnanců Úřadu městského obvodu Plzeň 2 -  
Slovany při aplikaci zák. č. 106/1999 Sb. 

 
2. Pojmy 

Informace je každé sdělení, zpráva, která odstraňuje nebo snižuje míru neurčitosti, 
nejasnosti (neinformovanosti) žadatele o informace. Informací se pro účely této 
směrnice rozumí, jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 
Informací ve smyslu zákona není sdělení osobního názoru a zpravidla ani dílčího závěru 
ve věci, o níž dosud nebylo rozhodnuto. 
Informací není počítačový program. 
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Informací, kterou lze zveřejnit nebo předat třetí osobě je takové sdělení, z něhož 
jsou vyloučeny údaje chráněné proti zveřejnění (předání jiným osobám) zákonem. 
 
Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu 
vyhledána, získána a je zveřejněna do 15 dnů ode dne poskytnutí na místě umožňujícím 
dálkový přístup. 
 
Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou 
informací, vysvětlující např. její existenci, původ, důvod odepření apod. 
 
Žadatel o informaci je každá fyzická či právnická osoba, která žádá o informaci  
 
Povinný subjekt odborný útvar, odbor nebo kancelář vykonávající dotazovanou 
činnost. Týká-li se žádost činnosti více odborů, je povinným subjektem ten odbor, jehož 
problematika je uvedena v žádosti jako první, k ostatním odborům, které mají povinnost 
vyřídit ostatní části žádosti pak vystupuje jako nadřízený koordinátor; pro tyto odbory 
platí povinnosti ze zákona od okamžiku, kdy se od koordinátora nebo jinak o žádosti 
dozvěděly. Žádosti adresované RMO nebo ZMO k vyřízení zpravidla postupuje odbor 
vnitřních věcí, pokud si věc nevezmou za své starosta či místostarostové. Žádosti přijaté 
úřadem městského obvodu, adresované výboru ZMO nebo komisi RMO k vyřízení 
výboru nebo komisi postupuje zapisovatel tohoto výboru nebo komise. 

 
3. Zveřejňování informací (obsah) 
 Městský obvod Plzeň 2 – Slovany (dále jen městský obvod) jako povinný subjekt dle    

§ 2 odst. 1 zákona je povinen zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace: 
 a) informace o městském obvodě (viz příloha č. 1) 
 b) organizační strukturu úřadu městského obvodu  
 c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů městského 

obvodu a odborů úřadu městského obvodu (viz příloha č. 2) 
 d) postup úřadu při vyřizování žádostí (viz bod č. 8 opatření) 
 e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 4) 
 f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz příloha č. 3) 

g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 
opatření) 

h) usnesení  nadřízeného orgánu o výši úhrad (viz bod č. 11) 
i)  adresu elektronické podatelny (viz bod. č. 12) 
j)  právní předpisy vydané Statutárním městem Plzeň a seznamy hlavních dokumentů, 

zejména koncepční, strategické a programové povahy (viz bod č. 13) 
 

4. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy) 
 Městský obvod zveřejňuje informace těmito způsoby: 
 a) na úřední desce – usnesení orgánů městského obvodu, obecně závazné vyhlášky 

města, rozpočet městského obvodu 
 b) ve vývěskách rozmístěných po městském obvodě – informace 
 c) ve vlastním Informačním zpravodaji – informace 
 d) v denním tisku a sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy 
 e) v kanceláři č. 210, 2. patro – k nahlédnutí předpisy,  
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 f) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) – údaje  dle písm. a), dále zadání 
veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), presentace obvodu na www 
stránkách  

 
5. Stanovení veřejných registrů 
 Na úřadě městského obvodu jsou vedeny a spravovány registry: 
 a) registr obyvatel 
 b) evidence přestupků 

c) evidence plátců místního poplatku ze psů 
d) evidence poskytnutých dotací a finančních darů 
e) evidence soudních sporů 
f) evidence budov 
g) registr ekonomických subjektů 
h) registr nemovitostí 
i)  registr nemovitých objektů 
j)  evidence smluvních partnerů 
Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, 
nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 5 zákona povinnost jejich zveřejnění. 
Doprovodné informace dle § 3 odst. 6 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale 
sdělovány při poskytování informací na základě žádosti. 

 
 
6. Ochrana údajů 
 Zveřejnění a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. 

Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem, dále uvedených. 
 
 5.1. Ochrana utajovaných skutečností 

         § 7 zák. č. 106/1999 Sb., stanoví, že je-li požadovaná informace zákonem 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, označena za utajovanou informaci, k níž žadatel 
nemá oprávněný přístup, městský obvod ji neposkytne. Za dodržování zákona 
č. 412/2005 Sb., v podmínkách městského úřadu zodpovídá tajemník. 

 
5.2. Ochrana osobních údajů 
          Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů jsou stanoveny § 5 zák. 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobním 
údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické 
osoby. Fyzická osoba se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže ji lze přímo 
či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 
prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu. 

 Dle § 8a zák. č 106/1999 Sb. se informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje městským obvodem poskytnou 
jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (např. § 11 - § 16 
občanského zákona) 

         Dle § 8b zák. č. 106/1999 Sb. však městský obvod poskytne základní osobní údaje 
(pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce 
trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků) o osobě, 
které poskytl veřejné prostředky.Tato povinnost se nevztahuje na poskytování 
veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, 
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hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a 
státní pomoci při obnově území. 

 
5.3. Ochrana obchodního tajemství 
          Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, městský obvod ji 

neposkytne.  
          Dle § 83 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, může zadavatel (městský 

obvod) při odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení stanovit, že některé 
předávané informace nesmí být uveřejněny, pokud by uveřejnění těchto informací 
mohlo porušit právo dodavatele na obchodní tajemství . 

 
5.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech 
 Informace o majetkových poměrech osoby získané na základě zákonů o daních, 

poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení 
městský obvod neposkytne. Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů 
jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním 
řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče.  

 
 

7. Další omezení práva na informace 
Dle § 11 zák. č. 106/1999 Sb. může městský obvod omezit poskytnutí informace pokud: 
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům městského 
obvodu 
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí městského obvodu. 
 Městský obvod informaci neposkytne pokud: 
a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána 
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím 
informace souhlasí 
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona (např. dle zákona o státní statistické 
službě) a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího 
období 
c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského  
Všechna omezení práva na informace provede městský obvod tak, že poskytne 
požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u 
nichž to stanoví zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá 
důvod odepření. V odůvodněných případech městský obvod ověří, zda důvod odepření 
trvá. 

 
8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací 

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím 
webové sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mail). Žádost je možno podat 
elektronicky z odkazu webových stránek městského obvodu jako žádost o informaci on-
line. 
Žádosti vyřizují členové zastupitelstva městského obvodu uvolnění pro výkon funkce, 
vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním 
řádem ÚMO, organizační strukturou a pracovními náplněmi odborů.  
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. 
 Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel 
domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti 
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena 
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k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa 
trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu 
sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se 
rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu 
pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána na adresu elektronické 
podatelny městského obvodu, není žádostí o poskytnutí informací.  
 
Podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a Internetem) musí být evidovány v 
souladu se spisovým řádem ÚMO (jak příjemcem, tak tím kdo ji vyřídil) a musí být 
snadno dohledatelné.  
Pro vedení evidence přijatých žádostí a způsobu jejich vyřízení využívají všichni 
zaměstnanci ÚMO softwarovou aplikaci přístupnou všem přes Internet (Scriptum). 
Došlou žádost zaeviduje a vyřídí příslušný odbor. Pokud vyřízení žádosti odboru 
nepřísluší, zaeviduje její přijetí a předá ji příslušnému odboru. Případné spory o vyřízení 
žádosti předkládá tajemníkovi k rozhodnutí o tom, který odbor bude žádost vyřizovat. 

   
 Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby: 

 1) poskytnutím informace – písemnou odpovědí do 15 dnů ode dne přijetí žádosti 
nebo ode dne jejího doplnění nebo nahlédnutím do spisů (o tom učiní zaměstnanec 
záznam). Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, 
nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: 
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené 
od úřadovny vyřizující žádost,  
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací 
požadovaných v jedné žádosti,  
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o 
žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný 
zájem na předmětu žádosti. 
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, 
a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. 
 
2) odložením žádosti – je-li žádost neúplná, žadatel žádost přes výzvu nedoplnil (o tom 
vyhotoví zaměstnanec protokol) nebo se požadovaná informace nevztahuje k působnosti 
povinného subjektu (tuto skutečnost sdělí povinný subjekt do 7 dnů ode dne doručení 
žádosti žadateli) 
 
3) odmítnutím žádosti (vydává se rozhodnutí) – v případě, že je žádost 
nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš 
obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby 
žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, povinný 
subjekt žádost odmítne.  
Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Pokud 
nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv 
třetích osob k předmětu práva autorského musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, 
kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková 
práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému 
subjektu známa. 
Rozhodnutí musí obsahovat označení příslušného odboru ÚMO, číslo jednací a datum 
vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, 
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podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, 
poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis 
vedoucího odboru ÚMO s uvedením jeho jména a příjmení. 

 
Odvolání (§ 16 zák. č. 106/1999 Sb.) 
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání spolu se spisovým 
materiálem úřad předloží do 15 dnů ode dne doručení odvolání nadřízenému orgánu 
(jak v samostatné, tak v přenesené působnosti to bude v našem případě Magistrát města 
Plzně) 
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

         Stížnost může podat žadatel 
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem, kdy byl dle § 6 zák. odkázán na 

zveřejněnou informaci  
b)  kterému nebyla ve lhůtě poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí odmítnutí      
     žádosti  
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno   

               rozhodnutí o odmítnutí 
         d)  který nesouhlasí s výší úhrady 
  
          Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned          
          vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 
  Stížnost se podává u úřadu městského obvodu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení 

o odkázání na zveřejněnou informací, o odložení žádosti z důvodu, že nespadá do 
působnosti úřadu, ode dne uplynutí 15 denní lhůty pro poskytnutí informace 

         Úřad městského obvodu předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému 
orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela 
nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti. 

         Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti dle bodů a), b), c) přezkoumá postup 
povinného subjektu a rozhodne tak, že 

a) postup povinného subjektu potvrdí 
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 

dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil 
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných 
celků při výkonu samostatné působnosti 

         Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti dle bodu d) přezkoumá postup povinného          
         subjektu a rozhodne tak, že 

a)   výši úhrady nebo odměny potvrdí 
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních 

samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti 
c)   přikáže úřadu, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jestliže se jedná o 
úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v 
samostatné působnosti 

 
 Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 

123/1998 Sb. ,o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).  
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 Přístup k předpisům: 
 Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních 

hodinách na odboru vnitřních věcí ÚMO, kde do nich může každý nahlédnout. 
 Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na 

podatelně ÚMO. 
 
9. Úhrady za informace 

Zveřejňování informací provádí městský obvod na své náklady. Poskytování informací 
na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Tuto skutečnost spolu s 
výší úhrady ÚMO písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení 
musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady 
ÚMO vyčíslena. Není-li tato povinnost splněna, ztrácí ÚMO nárok na úhradu nákladů. 
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně ÚMO nebo bezhotovostní 
platbou na účet. Tuto skutečnost dokladuje povinnému subjektu kopií příjmového 
dokladu pokladny ÚMO nebo ústřižku složenky nebo příkazu k převodu peněz; 
poskytovatel neprodleně ověří skutečnost žadatelem dokladované úhrady. 
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
bude jeho žádost odložena.  

         Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku, který je 
přílohou této směrnice. Úhrada je příjmem ÚMO.  

 
10. Zpracování výroční zprávy 
 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok 

v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími 
odborů tajemník a předloží ji ke schválení radě městského obvodu tak, aby mohla být 
zveřejněna do 1. března následujícího roku.  

 
11. Usnesení  nadřízeného orgánu o výši úhrad 

Úřad městského obvodu je povinen zveřejňovat usnesení nadřízeného orgánu o výši 
úhrad dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. Jedná se o usnesení vydaná na základě 
stížnosti žadatele dle § 16a odst. 1 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., který nesouhlasí s výší 
úhrady v souvislosti s poskytováním informací. Nadřízený orgán přezkoumá postup 
povinného subjektu a vydá usnesení.   

 
12. Adresa elektronické podatelny 

mail: postaumo2@plzen.eu 
internet: http://e-podatelna.plzen-city.cz 
 
 

13. Právní předpisy a dokumenty 
Právní předpisy města Plzně jsou k dispozici na internetové adrese:  
http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky/ 
nebo ve veřejných složkách v Outlooku  
 
Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona zveřejňuje, jsou 
usnesení rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu, rozpočet 
městského obvodu na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s rozpočtem. Ostatní 
informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů městského obvodu a vedoucích 
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pracovníků úřadu městského obvodu v rámci kompetencí vymezených zákonem o 
obcích a organizačním řádem úřadu městského obvodu. 

 
14. Závěrečná ustanovení 
 Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených 

těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů. 
 
V Plzni dne 18. 7. 2012                                                                       
 
 
        
 
 
                                                                                  
                                                                                         Ing. Helena Müllerová  
                                                                                 tajemnice ÚMO Plzeň 2-Slovany 
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Přílohy 
 
č. 1  Informace o městském obvodu 
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se nachází v jihovýchodní části města a je ohraničen 
Hlavním nádražím ČD a řekami Radbuzou a Úslavou. Obvod sousedí přímo s městskými 
obvody Plzeň 3, Plzeň 4 a Plzeň 8. V centrální části obvodu je stará zástavba činžovních a 
panelových domů. Periferii obvodu tvoří převážně zástavba rodinnými domy a součástí 
obvodu jsou také kdysi samotné vesnice Koterov, Božkov a Hradiště. Pro rekreační pobyt 
mimo domov slouží především lesopark Homolka, a v centrální části lze nalézt místo pro 
odpočinek ve Chvojkových lomech.  Obvod je také obetkán cyklistickými stezkami. Jednou z 
nejvýznamnějších historických stavebních památek je secesní kostel a dominikánský klášter 
P. Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.  
� Městský obvod Plzeň 2 – Slovany je zřízen v souladu s § 4, §§ 130-146 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jeho pravomoci a rozsah činnosti 
upravuje v souladu se zákonem o obcích obecně závazná vyhláška města Plzně č. 7/1999 
Statut města Plzně ze dne 4. listopadu 1999, v platném znění. 

� katastrální výměra:  1639 ha 
� počet částí:   8 
� počet obyvatel:   35 577 (údaj k 1.1.2012) 
� z toho v produkt. věku:  asi 29000 (převzato z Internetu: www.obce.cz) 
� průměrný věk:   42,8 (převzato z Internetu: www.obce.cz) 
� vybavenost:  
� pošta:    ano (8) 
� školy, školky:   ano  (12 MŠ, 6 ZŠ, 4 SŠ) 
� zdravotnické zařízení: ano ( poliklinika, MHS) 
� policie:   ano (PČR, MP) 
� kanalizace:   ano 
� vodovod:   ano 
� plynofikace:   ano 

� úřad:    Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
� adresa úřadu:   Koterovská 83, 307 53  Plzeň 
� IČO:    075370 
� starosta:    Ing. Lumír Aschenbrenner 
� struktura úřadu:   starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta, tajemník,    
                                                           odbory 
� úřední hodiny:   pondělí a středa od 8.00 do 18.00 
� telefon:    ústředna : 37 803 1112, provolba: 37 803 xxxx 
� fax:    37 803 6212, 37 803 6262 
� dostupnost úřadu:              MHD– tramvaj č. 2., autobus č. 30 
� informace na Internetu:  http://info.plzen-city.cz/umo2/ 

www.obce.cz 
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č. 2 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů městského 

obvodu a odborů úřadu městského obvodu 
 a) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu 

  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru ÚMO, který napadené 
rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto 
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné 
rozhodnutí vydáno. 

  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze 
podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná 
rada městského obvodu, starosta nebo tajemník. 

  Proti rozhodnutí odborů při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém 
řízení nelze podat opravný prostředek. 

 
 b) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městského obvodu 
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady městského obvodu se podávají 

prostřednictvím podatelny ÚMO, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí 
a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí 
vydáno. 

  Proti opatřením rady městského obvodu nebo zastupitelstva městského obvodu 
v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně 
návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Magistrátu města Plzně. 

  Proti ostatním úkonům orgánů městského obvodu opravné prostředky nejsou. 
 
 c) Soudní přezkoumání 
  Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu městského obvodu ke zkrácení práv fyzické 

či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému 
soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost 
k Ústavnímu soudu. Dále je možné dle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů, podat žalobu proti rozhodnutí vydanému orgánem 
městského obvodu. Občané mají možnost se dle výše uvedeného zákona obracet na 
soud také v případě nečinnosti správního orgánu a v případě ochrany před 
nezákonným zásahem správního orgánu. 

 
 

č. 3  Sazebník úhrad 
1) mzdové náklady  - 130,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance 
spojené s vyhledáním informace, nejmenší množství práce započitatelné do ceny je 
polovina hodiny. Započítává se každá započatá půlhodina.  
 

         2) Celkové náklady za telefonní, faxové služby, vyhledávání na Internetu: 
Každých i započatých 10 minut místního hovoru                10,- Kč 
Každých i započatých 10 minut hovoru po ČR               20,- Kč 
Fax jedna stránka A4                   10,- Kč 
Každá i započatá minuta vyhledávání na Internetu                 1,- Kč 
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 3) materiálové náklady -   A4 jednostranně                                                      2,- Kč 
  -   A4 oboustranně                                                       4,- Kč 

-   A3 jednostranně                                                      4,- Kč 
-   A3 oboustranně                                                       7,- Kč 

 
 4) doručovací náklady - hodnota poštovného dle ceníku platného v době doručení 
 
 5) zaslání informace elektronickou poštou – do 30 stran A4 (vel. písma 12)     10,- Kč 
           –  31 – 100 stran               50,- Kč 
         –  za každých i započatých 50 stran   50,- Kč  
 
          6) cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na            
              technickém nosiči, a to:        

                                     disketa                            10,00 Kč 
CD disk                  50,00 Kč 

 
 

 
č. 4  Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování  
        městského obvodu (stav platný k 1. 1. 2007) 
 
 
 Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž městský obvod jedná a rozhoduje, patří: 
         Rozdělení podle odvětví: 
 

a) všeobecné  
-   zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád 
- zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 
- zák. č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

správního řádu 
- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zák. č 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
- zák č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí   
     s rozšířenou působností 
- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
- zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 
- nař. vlády 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník 
- zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem 
- zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
- zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
- zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
- vyhl. ZMP č. 8/2001, Statut města Plzně 

 
b) vnitřní věci, přestupky 
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- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
- zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon 

         -  vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o  
přestupcích 

- zák. č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování 
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných 

prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o 
náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel 
a dokladech potřebných k přidělení čísel 

- zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými  
     výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
- zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
- zák. č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda 
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů PČR k 

orgánům obcí a obecní policii 
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích 
- zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů 
          -   zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajených skutečností 

- zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
- zák. č. 283/1991 Sb., o policii 
- zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních 

          
c) majetek a doprava 
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
- zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí 
- zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku 
- výměr MF č. 01/2006, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
- zák. č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích 
- zák. č. 361/2000 Sb. -  o  provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů 
- vyhl. min. dopravy a spojů č. 104/1997 – kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích 
- vyhl. města Plzně č. 5/2000, o státní silničních vozidel na vymezených místních 

komunikacích  na území města Plzně ze cenu sjednanou  v souladu s cenovými 
předpisy 

 
d) stavebně správní 
- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 
- vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
- vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
- vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
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- vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření 

- vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

- vyhl.č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
e) investice 
- zák.č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
- zák.č.102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona 

č. 509/1991 Sb. , kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
- zák.č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
- zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku 
- zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
-   zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
-  zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- vyhl. MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  
     a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 
f)  sociální péče 

- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění  pozdějších předpisů 
- zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění  pozdějších předpisů 
- zák. č. 109/2002 o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve znění  pozdějších 

předpisů 
- zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
- zák.č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů 
- zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 
- zák. č.  111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
- zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
- vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 

ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 117/1988 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č.  155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  ve znění 

pozdějších předpisů 
- zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR , ve znění zák. č. 428/2005 Sb. 
- zák. č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů,  ve znění pozdějších předpisů 
- zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství 

 
f) finanční, poplatkové, mateřské školy 

- zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
- zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
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- zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
- zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
- zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
- zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
- zák.č. 243/2000 Sb., o rozdělení daní 
- zák.č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla  
- zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
- zák.č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
- zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon 
- zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
- vyhl.č. 531/2002 Sb., vypořádání obcí na konci roku 
- vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
- vyhl.č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání 

 
g) požární ochrana 
- zák. č. 111/1981 Sb., o čištění komínů 
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
- vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
 
h) životní prostředí 
- zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
- zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství 
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách  
- zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  
- zák. č. 388/1991 Sb., o státním fondu ŽP  
- zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
- zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
- zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání   
- zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zem. půdního fondu 
- zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- zák. č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí  
- zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 
-   zák. č. 477/2001 Sb., o obalech 
-   zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací 
-   vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací 
- vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního  fondu  
- vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. ČNR č. 

114/1992 Sb. 
- vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
i) pracovně právní 
-   zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- nař. vl.  č.564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě 
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- nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 
překážek v práci 

- nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o 
vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí 

- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
některých dalších organizacích a orgánech 

- zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
- zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poli  
     tiku zaměstnanosti 
- nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích 
- zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
- vyhl. č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví 

výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních 
motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot  

- zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů 

 
 

č. 5 Seznam vnitřních předpisů a pokynů, ze kterých je omezeno 
poskytnutí informace             

        -   podpisový řád 
         - pracovní řád 

- spisový řád 
- kontrolní řád 

 - směrnice o oběhu účetních dokladů 
 - směrnice pro vedení evidence investičního majetku a zásob MO 
 - směrnice k vedení korunové pokladny 

- pravidla autoprovozu 
- směrnice pro vymáhání pohledávek 

 - směrnice pro používání počítačové sítě 
- směrnice k poskytování odměn 
- směrnice o způsobu řešení vzniklých škod a zjištěných odpovědností  za škody 

v rámci pracovněprávních vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem  ÚMO Plzeň 
2 - Slovany 

 
 


