
Odbor výstavby a dopravy 
 

Na úseku územního plánováni a stavebního řádu 

- vyjadřuje se k územně plánovacím podkladům a zajišťuje stanovisko zastupitelstva 

městského obvodu k územně plánovací dokumentaci. Po dohodě s městem může 

některé územně plánovací podklady připravovat 

- plní úkoly obecného stavebního úřadu s výjimkou činností, které si vyhradilo město 

v příloze č. 6 Statutu, a těch činností, které si orgán celoměstský jako stavební úřad 

vyhradí dle zákona 

- vydává územní souhlas vyjma územního souhlasu v případě změny druhu pozemku o 

výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2. V případech, kdy je podána žádost o 

územní souhlas a následně stavební úřad rozhodne o provedení územního řízení, 

rozhodují o vydání územního rozhodnutí 

- vydává rozhodnutí v rámci spojeného územního a stavebního řízení a územní rozhodnutí 

u záměrů, pro které stavební zákon nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení 

- u staveb studní zřizovaných pro potřeby jednotlivých fyzických osob a domácností 

vydává povolení k nakládání s podzemními vodami a plní úkoly speciálního stavebního 

úřadu 

- plní úkoly speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací pro stavby 

místních komunikací IV. třídy a účelové komunikace 

- vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a 

oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností 

vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a 

to i pro stavby povolené celoměstskými orgány 

- rozhoduje o povolení výjimek pro správní akty vydávané orgány městského obvodu 

- uzavírá veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení a společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení 

- poskytuje stavebníkům poradenskou a konzultační činnost ve věcech umístění, 

povolení, kolaudace, příp. odstranění staveb 

- provádí stavební dohled 

 

Na úseku vodního hospodářství: 

- plní úkoly obecního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a povolují pro 

potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr povrchových vod 

 

Na úseku dopravy: 

- vykonává působnost silničního správního úřadu pro místní a veřejně přístupné účelové 

pozemní komunikace rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních 

komunikací a o jejím vyřazení 

- plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních 

komunikacích při projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací, s výjimkou přestupků v oblasti kontrolního vážení 

vozidel 

- rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o 

vyřazení místních komunikací z této kategorie 

 

Dále zajišťuje: 

- stanoví výši správních poplatků v okruhu své působnosti 

- zpracovává statistická hlášení a připravuje archivaci 

- dle potřeb úřadu se podílí na zajišťování investičních akcí obvodu 



 

 

 

 

V rámci zastupitelnosti: 

- plní úkoly obce na úseku volebním a při provádění místního referenda 

- dle spisového a skartačního řádu připravuje archivaci materiálů 

- zajišťuje spisovou službu elektronicky a doručování a provádění úkonů prostřednictvím 

datových schránek (vedení podatelny a výpravny) 
 


