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Příloha č. 1 



Členění odborů na Městském Úřadu v Orlové 

Odbory 

MěÚ 

Členění odboru na 

oddělení, úseky 

Činnost v působnosti 

Samostatné Přenesené 

1. Odbor 

vnitřních 

věcí (OVV) 

úsek správní a úsek 

přestupků 

Úkoly prováděné v kompetenci úseku 

správních činností na úrovní samostatné 

působnosti je např. vedení přehledu o 

územním obvodu, značení ulic, a 

veřejných prostranství, uděluje čestné 

občanství a jiná veřejná uznání, nebo 
zajišťuje centrální a elektronickou 

podatelnu. V samostatné působnosti úsek 

přestupků neprovádí.  

Úkoly, které má v přenesené působnosti na úseku 

správních činnosti jsou např. vedení a kontrola 

matričních knih, povoluje změny jmen, ověřuje 

podpisy, přijímá žádosti o vydání státního občanství, 

vede evidenci trvalých pobytů, vydává a eviduje 

občanské průkazy a cestovní doklady, a mnoho 
dalších činností. Na úseku přestupků v přenesené 

působnosti projednává přestupky pro obce Doubravu 

a Dolní Lutyni, zpracovává zprávy a pověsti občanů, 

zajišťuje sociální pohřby. 

2. Finanční 

odbor (FO) 

oddělení rozpočtu, 

poplatku za 

komunální odpad, ze 

psů a ze vstupného a 

oddělení účtárny 

Samostatná působnost pro oddělení 

rozpočtu, poplatku za komunální odpad, 

ze psů a ze vstupného zabezpečuje 

finanční zdroje hospodaření města, 

zpracovává návrh rozpočtu a veškeré 

operace týkající se rozpočtu, sleduje 

ekonomickou situaci města, zodpovídá za 

povinně zveřejňované informace v oblasti 
poplatků atd. V oddělení účtárny 

organizuje účetnictví města a vše 

s účetnictvím spojené, zabezpečuje styky 

s bankou, zpracovává daňové přiznání 

města  k dani z příjmů právnických osob a 

další. 

Úkoly v přenesené působnosti v oddělení rozpočtu, 

poplatku za komunální odpad, ze psů a ze vstupného 

provádí správu místního poplatku ze psů, místního 

poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze 

vstupného včetně vymáhaní nedoplatku ze všech 

těchto uvedených poplatků. V oddělení účtárny se 

žádné úkoly v přenesené působnosti neprovádí. 

3. Odbor 

dopravy 

(OD) 

oddělení dopravně 

správních agend a 

úsek dopravy a 

pozemních 

komunikací 

V oddělení dopravně správních agend 

v působnosti samostatné se neprovádí. A 

na úseku správa dopravy a pozemních 

komunikací v samostatné působnosti 

spolupracuje na organizaci a provozu 

městské hromadné dopravy ( MHD) 
v Orlové, navrhuje výši finančního 

závazku veřejné služby veřejné linkové 

osobní dopravy (MHD a IDS), eviduje 

veřejné prostranství a další. 

Úkoly v přenesené působnosti pro oddělení 

dopravně správních agend vede registr silničních 

vozidel a registr řidičů a ostatní činnosti s tím 

spojené, vydává osvědčení k provozování stanice 

měřících emise, uděluje, podmiňuje, omezuje, 

odnímá a vrací řidičská oprávnění (ŘO) a zrušuje 
podmínění nebo omezení, provádí odečet bodů 

v bodovém hodnocení řidičů, rozhoduje o vydání 

registrace k provozování autoškoly, organizuje 

odstranění silničních vozidel trvale nebo zjevně 

trvale technicky nezpůsobilých k provozu (vraků), 

vede jejich evidenci a další. Na úseku správy 

dopravy a pozemních komunikaci na úrovni 

přenesené působnosti vykonává působnost silničního 

správního řádu ve věcech silnic I a II třídy v celém 

obvodu Orlové, vykonává působnost dopravního 

úřadu pro MHD a pro taxislužbu ve správním 

obvodu MěÚ Orlová. 
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4. Odbor 

rozvoje a 

investic 

(ORI) 

oddělení přípravy a 

realizace, úsek 

dotací a rozvoje a 

úsek rozpočtu 
odboru a 

ekonomické agendy 

Do úkolů v samostatné působnosti v rámci 

oddělení příprav a realizace investičních akcí 

patří dle schváleného rozpočtu zajišťovat 

projektovou přípravu investic a veškerých 
činnosti a povinností s tím spojených, 

kontroluje zhotovitele stavby při provádění 

předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a 

prací, kontroluje doklady, kvalitu práce, 

dodržování termínů a technologických 

postupů, připravuje a zabezpečuje podklady 

ke kolaudačnímu řízení, pravidelně informuje 

tajemnici a Radu města o výsledcích 

výběrového řízení na veřejné zakázky malého 

rozsahu. Na úseku dotací a rozvoje informuje 

ostatní odbory o vhodných způsobech a 
zdrojích financování, zpracovává žádosti o 

dotace, smlouvy a činnosti s tímto spojené, 

podílí se na zajišťování realizace schváleného 

strategického plánu města. Co se týká odboru 

ekonomické agendy v působnosti samostatní 

tak zajišťuje podklady pro zpracování 

rozpočtu, ekonomicky zhodnocuje investice a 

vybrané opravy ve spolupráci s realizátory 

odboru, vede evidenci příjmů a výdajů 

odboru, po ukončení stavby zajišťuje její 

předání správci majetku. 

Úkoly v přenesené působnosti neprovádí ani pro 

jeden úsek. 

5. Odbor 

sociální a 

zdravotní 

(OSZ) 

oddělení sociální 

práce, oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí, 

oddělení 

ekonomicko-správní 

a asistentku oboru..  

  Navíc v samostatné působnosti je ještě 

koordinátor sociálních služeb a agenda terénní 

sociální práce. Provádí např. tyto činnosti: 

zabezpečuje sumarizaci a odeslání 

statistických výkazů týkajících se činnosti 

odboru,  koordinuje a usměrňuje sociální 

služby ve městě,  zajišťuje agendu spojenou 

s umísťováním bezdomovců v ubytovně 

města,  vede agendu příspěvkové organizace 

Domov Vesna a příspěvkové organizace 
Sociální služby města Orlová,  zmírňuje 

dopady sociální exkluze obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit a  zabezpečuje postupné 

začleňování této skupiny  

 

  A v přenesené působnosti je navíc koordinátor 

pro národnostní menšiny. Činnosti v přenesené 

působnosti jsou např.  zajišťuje výrobu a 

distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem,  

zajišťuje úkoly na úseku státní politiky 

napomáhající integraci příslušníků národnostních 

menšin do společnosti,  vytváří koncepční 

materiály (metodické a analytické) pro sociální 

práci v obci a sociální či související služby,  

provádí výkon vymezených činností v procesu 
zprostředkování osvojení a pěstounské péče,  

zpracovává agendu vymáhání přeplatků dávek 

sociální péče včetně evidence přeplatků, 

bezúročných půjček 
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6. Odbor 

správy 

majetku 

města 

(OSMM) 

oddělení 

komunálních služeb 

a oddělení budova 

bytů, a úsek 

ekonomický a úsek 

veřejně prospěšných 

prací 

Úkoly v samostatné působnosti pro oddělení 

komunálních služeb jsou: správa a údržba 

majetku města a svěřeného majetku, zajišťuje 

vše ohledne odpadového hospodářství, 

zpracovává podklady pro náplň činnosti úseku 

veřejně prospěšných prací a činnosti spojené 

s institutem veřejné služby a mnoho dalších. 

Pro oddělení budov a bytů zajišťuje správu a 

údržbu bytového a nebytového fondu ve 
vlastnictví města, zajišťuje převody 

nemovitého majetku, stanovuje výši příspěvku 

městskému bytovému družstvu, zabezpečuje 

pronajímání a prodej bytů a další. Úsek 

ekonomický vede evidenci majetku ve správě 

oboru, zabezpečuje podklady související 

s přípravou rozpočtu pro daný odbor, 

zpracovává materiály pro jednání orgánů 

města. A konečně nejnovější úsek veřejně 

prospěšných práci, který v samostatné 

působnosti provádí úklidové práce veřejných 

prostranství a ploch spadajících pod majetek 
Orlové a vykonává činnost spojený 

s institutem veřejné služby.  

Úkoly v přenesené působnosti provádí pouze pro 

oddělení komunálních služeb, a to konkrétně, že 

zajišťuje výkon státní správy v oblasti evidence 

válečných hrobů v jeho správním obvodu, 

přičemž spolupracuje s ministerstvem obrany ČR. 

7. Odbor 

správy 

úřadu 

(OSÚ) 

oddělení organizační 

a hospodářské, a 

dále na správce 

informačních a 

komunikačních 

technologií. 

Oddělení organizační v samostatné působnosti 

se zabývá především všeho okolo voleb, 

koordinuje skartační službu jednotlivých 

oborů, vede agendu ztrát a nálezů, zajišťuje 

úřední desku a mnoho dalších činností. 

Oddělení hospodářské se stará zejména o 

plynulý oběh účetních dokladů, vede evidenci 

příjmů a výdajů odboru, zajišťuje likvidaci 

odpadu vzniklých činností úřadu, zajišťuje 

úklid a údržbu vnitřního i vnějšího zařízení 

budovy MěÚ a další. A spravci informačních 

a komunikačních technologií v samostatné 
působnosti zabezpečují chod a rozvoj 

informačního systému a správu počítačové a 

internetoví sítě a všechny činnosti s tímto 

spojené, školí zaměstnance v oblasti 

výpočetní techniky. 

Přenesená působnost v oddělení organizačním 

spočívá v plnění úkolů v rámci voleb do 

poslanecké sněmovny ČR, senátu, parlamentu, 

krajských zastupitelstev, EU, i všech voleb pro 

obce Petřvald, Dolní Lutyně a Doubrava, 

zabezpečuje úkoly vyplývající ze směrnic požární 

a civilní obrany, dozírá na dodržování předpisů o 

státním znaku ČR, vlajce (praporu), na území 

města. Oddělení hospodářské a správci 

informačních a komunikačních technologiích 

v přenesené působnosti se nevykonává. 
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8. Odbor 

školství, 

kultury a 

sportu 

(OŠKS) 

prevence kriminality 

a protidrogová 

problematika, úsek 

kultury a sportu, 

oddělené školství a 

ekonomiky a 

poslední je oddělené 

městské knihovny 

Výkon samostatné působnosti v oblasti 

prevence kriminality a protidrogové 

problematiky znamená spolupráci s Policií ČR 

a jejími institucemi,  koordinaci městského 

plánu prevence kriminality, realizuje 

protidrogovou politiku. V oddělení školství a 

ekonomiky provádí všechny úkoly, co se 

týkají financí a účetnictví, vytváří podmínky 

pro plnění povinné školní docházky, zřizuje 
školy a školská zařízení, poskytuje podklady 

pro odměňování pedagogických pracovníků a 

mnoho dalších činností. Pro úsek kultury a 

sportu zabezpečuje a vytváří podmínky pro 

rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, 

zřizuje a dbá na údržbu budov sloužící ke 

kultuře nebo sportu, vede evidenci 

sportovních a kulturních jednotek, 

spolupracuje při organizování celoměstských 

společenských akcí. Městská knihovna 

zajišťuje neomezený přístup občanů 

k informacím a půjčování knihovního fondu, 
prodeje jízdenek a vstupenek na různé akce a 

další.  

Přenesená působnost se nevykonává pro prevenci 

kriminality a protidrogové problematiky, ani pro 

oddělení městské knihovny. Ale vykonává 

přenesenou působnost pro oddělení školství a 

ekonomiky, a to zejména ve věcech nakládání 

s finančními prostředky státu a dokumentací škol 

a školských zařízení. A pro úsek kultury a sportu 

povoluje tomboly, loterie a jiné, a vyměřuje 

poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj.  

9. Odbor 

výstavby 

(OV) 

oddělení územního 

plánování a 

rozhodování a 

oddělení stavebního 

úřadu 

Úkoly v samostatné působnosti pro oddělení 

územního plánování a rozhodování jsou 

příprava podkladů pro realizaci územního 

plánování, zajišťování fondu na obnovu 

kulturních památek. Pro oddělení stavebního 
úřadu v samostatné působnosti přiděluje čísla 

popisná a evidenční na území Orlové, provádí 

správu místních poplatků za veřejné 

prostranství. 

Úkolů v přenesené působnosti má tento odbor 

mnohem víc než v samostatné. Pro oddělení 

územního plánování a rozhodování je to např. 

pořizování územního a regulačního plánu města, 

vykonává státní dozor ve věcech územního 
plánování, zajišťuje komplexní výkon státní 

správy na úseku památkové péče a mnoho 

dalších. V oddělení stavebního úřadu pro 

přenesenou působnost vydává rozhodnutí o 

umístění stavby, vydává souhlas ke stavbám 

silnic II. a III třídy, vydává kolaudační souhlasy a 

provádí prohlídky staveb, vykonává státní dozor 

ve věcech stavebního řadu, zpracovává podklady 

pro Český statistický úřad. 

10. Odbor 

životního 

prostředí 

(OŽP) 

oddělení ochrany 

přírody a oddělení 

ekologie průmyslu 

Oddělení ochrany a přírody krajiny se 

v samostatné působnosti zabývá kontrolou 

údržby pozemků na území města, řeší 

problematiku sesuvů půdy, zajišťuje 

organizaci hromadného očkování psů proti 

vzteklině, provádí případnou dezinsekci a 
deratizaci, odchyt volně pobíhajících zvířat. 

Ekologie průmyslu naproti tomu řídí rozvoj 

vodovodů a kanalizací, aktualizuje. 

Povodňový plán obce, zajišťuje speciální 

úkoly v oblasti důlní činnosti, sepisuje obecně 

závazné vyhlášky v oblasti spalování tuhých 

paliv a znečišťování ovzduší. 

Úkoly v přenesené působnosti provádí okolo 

problematiky znečištění pro několik oblastí. Jsou 

to oblast ochrany přírody a krajiny, 

rostlinolékařské péče, ochrany lesa, myslivosti, 

rybářství, zemědělského půdního fondu a 

zemědělství, ostatní zemědělství, ochrana zvířat 
proti týrání a veterinární péče. Pro oddělení 

ekologie je to oblast nakládání s odpady, ochrana 

ovzduší, vod a vodního hospodářství a 

problematika povodní. 
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11. Odbor 

právní (OP) 

úsek právních služeb 

a úsek vymáhaní 

pohledávek 

V samostatné působnosti vykonává na úseku 

právních služeb právní poradenství a právní 

služby, vede evidenci všech obchodních 

společností, řeší podání stížnosti od občanů, 

vypracovává a novelizuje směrnici o 
bezpečnosti ochrany a zdraví při práci 

(BOZP). Úsek pohledávek se zabývá 

zajišťováním a vymáháním pohledávek po 

lhůtě splatnosti, vede přehled o pohledávkách 

města. 

Přenesenou působnost v oblasti právní 

nevykonává. 

12. Tiskové 

oddělení 

(TO) 

Nečlení se Vykonává pouze činnosti v působnosti 

samostatné a to jsou: propagace a 

reprezentace města, organizace tiskových 

konferencí, zajišťuje vztahy s veřejností a 

médii, pomáhá při vydávání Orlovských 

novin a Městského televizního vysílání. 

Nevykonává. 

13. 

Živnostenský 

úřad (ŽÚ) 

úsek registrace a 

správní a na úsek 

kontroly a správní 

Nejdůležitější rozdíl je, že ŽÚ vůbec 

nevykovává úkoly v samostatné působnosti 

Na úseku registrace a správním se zabývá mnoha 

činnostmi spojených s vydáváním, odebíráním, 

zrušováním živnostenských oprávnění, výpisy 

z živnostenského rejstříku, posuzuje bezúhonnost 

budoucích i stávajících podnikatelů, vykonává 

státní správu na úseku výběru správních poplatků 

a mnoho dalších neméně důležitých činností. 
Úsek kontroly a správní zjišťuje nedostatky 

v živnostenských oprávněních a má právo 

sankciovat (pokutovat) tyto chyby, provádí 

živnostenské kontroly ve svém správním obvodu, 

spolupracuje s Policií ČR, se státním 

zastupitelstvím a dalšími orgány státní správy, 

ukládá a vybírá blokové pokuty a další. 

14. Interní 

audit (IA) 

Nečlení se Vykonává pouze působnost samostatnou, ve 

které se jedná o finanční audit, kde kontroluje 

vše co je spojeno s finančními prostředky, 

sestavuje roční plány interního auditu, 

z provedených auditů podává přehled 

starostovi města, provádí kontrolu v ostatních 
odborech úřadu a podává návrhy na možné 

zlepšení pracovních postupů 

Nevykonává. 

Zdroj: www.mesto-orlova.cz, 2012, vlastní zpracování 
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Vylučitelné Nevylučitelné 

R
iv

a
li

tn
í 

Čisté soukromé statky Smíšené statky 

1. náklady na vyloučení jsou nízké 

1. statky, jejichž prospěch je kolektivně 

spotřebován, ale které podléhají přetížení 

nebo vytlačování 

2. produkované soukromými firmami 
2. produkované soukromými firmami nebo 

přímo veřejným sektorem 

3. distribuované prostřednictvím trhů 
3. distribuované prostřednictvím trhů nebo 

přímo prostřednictvím veřejného rozpočtu 

4. financované z výnosů prodeje 

4. financované z výnosů prodeje, např. 

poplatky za právo službu užívat či z 

daňových výnosů 

příklady: potraviny, obuv 

příklady: veřejný park, zdroje ve 

společném vlastnictví, veřejný plavecký 

bazén 

N
er

iv
a
li

tn
í 

Smíšené statky Čisté veřejné statky 

1. soukromé statky s externalitami 1. náklady na vyloučení jsou vysoké 

2. produkované soukromými firmami 
2. produkované přímo vládou nebo 

soukromými firmami na zakázku státu 

3. distribuované prostřednictvím trhů se 

subvencemi nebo korigujícími daněmi 

3. distribuované prostřednictvím veřejného 

rozpočtu 

4. financované z výnosů prodeje 4. financované z výnosů povinných daní 

Příklady: školy, doprava, zdravotnické 

služby, očkování, kabelová TV, volně 

průchodný most, soukromý plavecký bazén, 

golfový klub 

Příklady: národní obrana 

        Zdroj: Jackson P. M, Brown C. V Ekonomie veřejného sektoru, 2012, vlastní zpracování 

 


