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§12 Postavení obcí

Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po
dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední
desce.

 

§16 Občané obce

Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo …

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,

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.

 

§19 Území obce a jeho změny

Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev
dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na
konání místního referenda o této věci.
 

§20 Území obce a jeho změny

Městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě lze zřídit nebo zrušit na základě
rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není
podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit nebo
zrušit městský obvod nebo městskou část jen na základě souhlasného rozhodnutí místního
referenda konaného na území, na němž se navrhuje zřízení nebo zrušení městského obvodu
nebo městské části.
 

§24 Území obce a jeho změny
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Návrh na oddělení části obce musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června
předchozího kalendářního roku.

 

§26a Území obce a jeho změny

Je-li území obce nebo jeho část součástí katastrálního území jiné obce, vyzve Ministerstvo vnitra
dotčené obce, aby ve lhůtě 1 roku uzavřely dohodu podle §26.

 

§39 Hospodaření obce

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k
němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů nebo hrobových míst anebo o
pronájem, pacht nebo výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o
pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo založené obcí nebo
právnické osobě, kterou obec ovládá

 

§43 Hospodaření obce

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme
opatření k nápravě nedostatků.

 

§59 Správní delikty

Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení
povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
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§65 Pověřený obecní úřad

Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle §7 odst. 2.

 

§66b Pověřený obecní úřad

Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění
povinnosti podle věty první.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce obecního úřadu s
rozšířenou působností, který neplnil povinnosti podle §7 odst. 2, a na úředních deskách
obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů.

Žádost podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Rozhodnutí Ministerstva
vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendářního roku. Ministerstvo vnitra zároveň
rozhodne o převodu příspěvků na výkon přenesené působnosti.

 

§66c Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám (§63 a §66a)

Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena,
zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

 

§67 Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební
období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

 

§68 Zastupitelstvo obce
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Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního
úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu
roku, v němž se konají volby.

 

§73 Zastupitelstvo obce

Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1.
lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se
zaokrouhluje na celé stovky nahoru.

 

§82 Zastupitelstvo obce

… 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.

 

§85 Pravomoc zastupitelstva obce

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

 

§89 Pravomoc zastupitelstva obce

Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se
usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí.

Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu
o povinnosti vyhlásit místní referendum, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2
měsíců zjednalo nápravu.
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§91 Pravomoc zastupitelstva obce

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta po uplynutí
lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na
neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z
podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

 

§92 Pravomoc zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla
doručena obecnímu úřadu.

Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

 

§93 Pravomoc zastupitelstva obce

Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před
zasedáním zastupitelstva obce;

V době vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu se informace o místě, době a
navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1 zveřejní
na úřední desce obecního úřadu alespoň po dobu 2 dnů před zasedáním zastupitelstva obce;

 

§101 Rada obce

Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.
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§123 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení,
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání
nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra
o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti rozhodnutí
Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů
od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na zrušení obecně závazné
vyhlášky obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad,
podá Ministerstvo vnitra takový návrh Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne právní moci
rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut.

Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší
do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná
vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava.

 

§124 Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení,
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví
Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v
samostatné působnosti.

Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti rozhodnutí
Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra do 30 dnů
od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí
nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva
vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh příslušnému
soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut.

Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o
zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v
samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
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§124a Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení,
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu
vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v
samostatné působnosti.

Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v
samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu
krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným
orgánem obce.

Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr
vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra
podle odstavce 2 podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne
rozhodnutí o rozkladu.

Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle odstavce 3,
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření
orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání
nápravy Ministerstvu vnitra.

 

§125 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných
opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský
úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení obce.

Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel krajského úřadu
do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení
obce.

Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší do 15 dnů od doručení
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána
náprava.
 

§126 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných
opatření orgánů obcí v přenesené působnosti
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Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení,
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a o rozhodnutí o zrušení usnesení, rozhodnutí
nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti informuje obecní úřad.

 

§127 Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů
městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

Magistrát v rozhodnutí současně stanoví městskému obvodu nebo městské části lhůtu ke
zjednání nápravy, která nesmí být delší než 3 měsíce.

Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části v případě podle odstavce 1
ve stanovené lhůtě nápravu, podá magistrát do 60 dnů od jejího uplynutí návrh na zrušení
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v
samostatné působnosti soudu.

 

§128 Společná ustanovení k dozoru

Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů …

Městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města vyvěsí neprodleně na
úřední desce úřadu městského obvodu nebo městské části po dobu nejméně 15 dnů
rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské
části nebo městského obvodu v samostatné působnosti.

 

§132 Statutární města

Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo městské části
odejmout též v případě, jestliže městský obvod nebo městská část při nakládání s touto věcí
porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve lhůtě stanovené statutárním městem,
která nesmí být kratší než 60 dnů.

 

§152 Ustanovení společná a přechodná
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Obec přihlásí uchazeče ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti nejpozději do 3 měsíců od
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud uchazeč již vykonává činnost, kterou může vykonávat jen
po prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a dosud ji neprokázal (§113 a násl.).

EPIS
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