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Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Zákon č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních
samosprávných celků
Zákon 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

ZÁKON Č. 36/1960 SB.
O ÚZEMNÍM ČLENĚNÍ STÁTU
ÚČINNOST KONČÍ K 1.1. 2021
§1 Území Republiky československé se dělí na
kraje, kraje se dělí na okresy a okresy se dělí na
obce a vojenské újezdy.
§ 3 Vytvářejí se tyto kraje:
1. Kraj Středočeský se sídlem v Praze;
2. Kraj Jihočeský se sídlem v Českých
Budějovicích;
3. Kraj Západočeský se sídlem v Plzni;
4. Kraj Severočeský se sídlem v Ústí nad Labem;
5. Kraj Východočeský se sídlem v Hradci Králové;
6. Kraj Jihomoravský se sídlem v Brně;
7. Kraj Severomoravský se sídlem v Ostravě;

PRAHA
§2

Území hlavního města Prahy tvoří samostatnou
územní jednotku; dělí se na deset obvodů. Název
obvodů zní: obvod Praha 1 - 10. Ministerstvo
vnitra stanoví prováděcím právním předpisem
území obvodů výčtem městských částí ke dni
účinnosti tohoto zákona.


ÚSTAVNÍ ZÁKON Č. 347/1997 SB.
O VYTVOŘENÍ VYŠŠÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ


Čl. 1

Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní samosprávné celky:
1. Hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy;
2. Středočeský kraj se sídlem v Praze, vymezený územím okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník,
Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník;
3. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, vymezený územím okresů České Budějovice, Český Krumlov,
Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor;
4. Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, vymezený územím okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever,
Rokycany a Tachov;
5. Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, vymezený územím okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;
6. Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, vymezený územím okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a
Ústí nad Labem;

7. Liberecký kraj se sídlem v Liberci, vymezený územím okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily;
8. Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou a Trutnov;
9. Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, vymezený územím okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí;

10. Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě, vymezený územím okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad
Sázavou;
11. Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, vymezený územím okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo;
12. Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, vymezený územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk;

13. Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín,
Opava a Ostrava-město;
14. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, vymezený územím okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.
Čl. 2

OBEC (PODLE ZÁKONA Č. 128/2000 SB.)
§1
Obec je základním územním samosprávným
společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce.
§2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní
majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání
též veřejný zájem.

SAMOSTATNÁ A PŘENESENÁ PŮSOBNOST
Obce a kraje vykonávají činnosti:




V samostatné působnosti uspokojují potřeby
svých občanů

Vykonávají státní správu v tzv. přenesené
působnosti (vykonávají státní správu, která je na
ně decentralizována z orgánů státu)

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST – HLAVA II, § 35




(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti,
které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou
zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o
přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost,
která je zvláštním zákonem svěřena správním
úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti,
které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
(1) Obec může pro výkon samostatné působnosti
zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační
složky obce, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a
činnost obecní policie upravuje zvláštní zákon.
§ 111
(1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce
v samostatné působnosti obce se v záhlaví
označují uvedením slova "obec" ("město",
"městys") a názvem obce, městyse nebo města s
uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST (HLAVA III, § 61 )
(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je
a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným zákonem nebo
na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem,
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem,
c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
b) v ostatních případech též

1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto
směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň
stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je
jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené
působnosti podle tohoto zákona.

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává
vůči orgánům obcí krajský úřad.
Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené
působnosti.

§ 111
(2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s
výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad",
"Úřad městyse") s uvedením názvu obce, městyse nebo města.

ČLENĚNÍ OBCÍ –PODLE PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI


Obce – 6.258



Obce s pověřeným obecním úřadem – 393



Obce s rozšířenou působností – 205

Stanoveno zákonem č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností


HTTP://PORTAL.UUR.CZ/SPRAVNI-USPORADANICR-ORGANY-UZEMNIHO-PLANOVANI/OBCE.ASP

POVĚŘENÝ OBECNÍ ÚŘAD – OBCE II. TYPU
(POÚ)
Pověřený obecní úřad vedle přenesené působnosti
základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve
svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve
správním obvodu určeném prováděcím právním
předpisem.
 Pověřenému obecnímu úřadu jsou podřízeny
mimo jiné odbor matriční a stavební úřad.


OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ






Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí
III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti
samosprávy mezi krajskými úřady a obecními úřady.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti
ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti
navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod,
ale zpravidla i pro další obce v okolí.

Po zrušení okresních úřadů (okresy jako územně-orientační
a statistické jednotky stále existují) převzalo 1. ledna 2003
podle Zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností č.
314/2002 Sb. zhruba 80 % jejich působnosti 205 obcí s
rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně, vesměs města;
jejich obecní úřady tak jsou městské úřady).
Některé působnosti zrušených okresních úřadů přešly
naopak na krajské úřady (například činnost dopravních
úřadů).

OBECNÍ ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ – OBCE III. TYPU (ORP)






Obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle
přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61
odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) a vedle
přenesené působnosti pověřených obecních úřadů
(podle § 64 zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává další ve
svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním
obvodu určeném prováděcím právním předpisem.
Věcně je rozšířená působnost vymezena jak v zákoně
o obcích, tak v mnoha speciálních zákonech.
Jedná se např. o vydávání cestovních a osobních
dokladů, řidičských průkazů, živnostenského
oprávnění, vodoprávní řízení apod.

ORP

ORP KRAJ KARLOVY VARY

PŮSOBNOST ORP












Obecně je rozšířená působnost vybraných obcí vymezena v § 66 a § 61 odst. c), §
11 odst. 2 a dalších ustanoveních zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Věcně je
rozšířená působnost vymezena v mnoha speciálních zákonech. Obce s
rozšířenou působností vykonávají zejména následující agendy přenesené státní
působnosti:
evidence obyvatel,
vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických
průkazů,
živnostenské oprávnění,
výplata sociálních dávek,
sociálně-právní ochrana dětí
péče o staré a zdravotně postižené,
vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí,
státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
doprava a silniční hospodářství (evidence motorových vozidel, silniční správní
úřad, stanovení místní úpravy provozu dopravním značením na silnicích II. a
III. třídy a místních komunikacích, pověření osob k zajištění přechodu školních
dětí, evidence bodů za přestupky v silničním provozu, dopravní úřad pro
městskou autobusovou dopravu a taxislužbu atd.) – netýká se výkonu funkce
vlastníka místních komunikací, práva ke stanovení podmínek pro provozování
taxislužby a práva vyjádřit se k žádosti o licenci na autobusovou dopravu, které
spadají do samostatné působnosti obcí.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ SMLOUVY


V rámci jednoho obvodu obce s rozšířenou
působností mohou obce mezi sebou uzavírat se
souhlasem krajského úřadu veřejnoprávní
smlouvy, jimiž na sebe mohou vzájemně převádět
ty části rozšířené působnosti, které nejsou
zákonem vyhrazeny jen některým obcím. Toto
ustanovení umožňuje zejména velmi malým
obcím, aby vykonávaly pouze nebo převážně
samosprávnou působnost, přičemž přenesenou
působnost mohou zčásti nebo plně přenést na
jinou, větší obec – zpravidla na takovou, která již
ze zákona má rozšířenou působnost nebo
pověřený obecní úřad.

DŮVODY ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ
Základním cílem reformy územní veřejné správy byla
její decentralizace a dekoncentrace.
Proto byly přesunuty kompetence veřejné správy, které dosud měly státní správní
úřady (tj. především okresní úřady) na samosprávné celky, ať již do
jejich samostatné působnosti nebo přenesené působnosti státní správy.
Pro přenos působností byla zvolena následující kritéria:
 lepší dostupnost
 počet obyvatel správního obvodu cca 15 000
 přenos prvoinstančního rozhodování na co nejnižší možnou úroveň veřejné
správy
 četnost vydaných prvoinstančních rozhodnutí na jednotlivých úsecích státní
správy
 efektivnost, kvalita a hospodárnost výkonu veřejné správy na příslušném
stupni
 náročnost přenášených působností na kvalifikovanost zaměstnanců v úřadu
Problematické je, že obce vykonávají rozšířenou přenesenou působnost současně
jak pro území, jehož obyvatelé zastupitelstvo této obce volili, tak pro území, jehož
obyvatelé na jeho složení nemají vliv, což může vést ke střetu zájmů.

MĚSTA








Od 1. ledna 2013 má Česká republika 6248 obcí, z
toho 212 městysů (a navíc 5 vojenských újezdů).
Vojenské újezdy v rozporu s článkem 99 Ústavy ČR a
článkem 21 Listiny základních práv a svobod nejsou
začleněny do obcí.
Obec, která má alespoň 3.000 obyvatel, je městem,
pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké
sněmovny po vyjádření vlády
Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví
předseda Poslanecké sněmovny o vyjádření vlády

STATUTÁRNÍ MĚSTA
(1) Statutárními městy jsou Kladno, České
Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad
Labem, Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec
Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc,
Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek,
Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná,
Mladá Boleslav a Prostějov.
(2) Území statutárních měst se může členit na
městské obvody nebo městské části s vlastními
orgány samosprávy.

MĚSTSKÁ ČÁST VS. MĚSTSKÝ OBVOD








Městská část či městský obvod je v České republice podle zákona o obcích od
roku 1990 označení samosprávných částí územně členěných statutárních měst.
Obě označení jsou z hlediska zákona rovnocenná, zastupitelstvo statutárního
města může zvolit kterékoliv z nich. Na městské části se člení Brno a část
Opavy, na městské obvody se člení Ostrava, Pardubice, Plzeň a Ústí nad
Labem, v Liberci je městským obvodem pouze jedna místní část.

V hlavním městě Praze se samosprávné celky podle zákona o hlavním městě
Praze nazývají městské části, je jich 57.
Obvod (nebo též městský obvod) je v Praze oficiální název pro deset jednotek
územního členění podle zákona o územním členění státu (Praha 1 až Praha 10),
které jsou z některých hledisek obdobné mimopražským okresům. V současné
době nejsou samosprávnými jednotkami. Členěním jiných měst se zákon o
územním členění státu nezabývá.
Správní obvody Praha 1 až Praha 22 je neoficiální označení správních obvodů
působnosti obdobné mimopražským obcím s pověřeným obecním úřadem nebo s
rozšířenou působností. Statut hlavního města Prahy ji svěřuje 22 z celkového
počtu 57 pražských městských částí. Je-li v mapách Prahy i úřední praxi
použito v souvislosti s Prahou termínu správní obvod, často je tím míněn
správní obvod této působnosti a úrovně.

MĚSTSKÉ ČÁSTI V PRAZE

III. SPRÁVA OBCE (§ 5)
Obec je samostatně spravována
zastupitelstvem obce;
 Dalšími orgány obce jsou:
 rada,
 starosta,
 obecní úřad
 zvláštní orgány obce


SPRÁVA MĚSTA


Statutární město je samostatně spravováno
zastupitelstvem města; dalšími orgány
statutárního města jsou rada města, primátor,
magistrát a zvláštní orgány města.

ZASTUPITELSTVO
1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů
zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů
stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci,
městysu, městě, městském obvodu, městské části
 do 500 obyvatel
5 až 15 členů
 nad 500 do 3 000 obyvatel
7 až 15 členů
 nad 3 000 do 10 000 obyvatel
11 až 25 členů
 nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů
 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů
 nad 150 000 obyvatel
35 až 55 členů.

„UVOLNĚNÁ“ ČI „NEUVOLNĚNÁ FUNKCE“


(1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a členům
zastupitelstva obce, kteří před zvolením do
funkce člena zastupitelstva obce nebyli v
pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve
stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolněný
člen zastupitelstva obce") poskytuje obec za
výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva
obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se
vyplácí z rozpočtových prostředků obce.

PRÁVA ZASTUPITELE
Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a
komisím návrhy na projednání,
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její
jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány
právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec
založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30
dnů,

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do
obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických
osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech,
které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být
poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační
složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob,
schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy,
zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již
založených právnických osobách,
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na
valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních
společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich
odvolání,
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

ZASTUPITELSTVO - POKRAČ.
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a
o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet
dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory,
volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného
neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí
rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech,
kdy to stanoví zvláštní právní předpis,

ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20
000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v
jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních
smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o
společnosti, jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o
převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti,
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.

RADA I
(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné
působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V
oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen
stanoví-li tak zákon.

(2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc
starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).
(3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta
(místostarostové) a další členové rady volení z řad členů
zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí
nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat
jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se
nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.
(4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se
této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.

RADA
(2) Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném
zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou
obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§
84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se
zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a
členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru
obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru
obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou
vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani
obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a
m).

STAROSTA I
(1) Starosta zastupuje obec navenek.
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do
funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a
místostarosta musí být občanem České republiky. Za
výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem
ředitele krajského úřadu tajemníka obecního
úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33)
bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a
odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.


STAROSTA II
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a
ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle
zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu;
vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li
zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit
komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není
tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce
svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle
zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a
tajemníkovi obecního úřadu.

TAJEMNÍK
(4) Tajemník obecního úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí,
které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu
obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo
starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy
všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle
zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce
zařazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního
úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je
rada obce.

(5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání
zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
(6) Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v
politických stranách a v politických hnutích.

VÝBORY

§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a
kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy
předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní
výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního
sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti
jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.
Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin,
pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního
zákona;18) vždy však příslušníci národnostních menšin
musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to
neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.


VÝBORY
(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, jeli zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a
obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

KOMISE
(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.
Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon
přenesené působnosti podle.
(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou
způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání
zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují
ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro
úředníky územních samosprávných celků.
(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu
přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

PRÁVA OBČANA (§ 16 – 17)
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let (+ vlastník nemovitosti, a cizinec s trvalým
pobytem), má právo

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním
zákonem,
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem
svá stanoviska k projednávaným věcem,
d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za
uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na
zasedání zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní
rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce,
výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně
0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60
dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
§10
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně
závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku;
zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených,
nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci
jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v
zástavbě a ostatní veřejné zeleně3) (dále jen "veřejná zeleň") a
k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,

NAŘÍZENÍ OBCE A OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
§ 11 Zákona o obci:
 (1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na
základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, jeli k tomu zákonem zmocněna.
 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále
jen "právní předpis obce") musí být vyhlášeny
což je podmínkou platnosti právního předpisu
obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní
předpis obce vyvěsí na úřední desce3b)
obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem
vyhlášení právního předpisu obce je první den
jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může
obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v
místě obvyklým.


ZÁKON O OBCI: PŘESTUPKY
§ 66D
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s
označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá
nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo
vyhrazené místo.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením
ulice nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá
nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo
vyhrazené místo.

