
 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PETŘVALD 

Příloha č. 2 CHARAKTERISTIKA ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RYCHVALD 

Příloha č. 3 PERSONÁLNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PETŘVALD 

Příloha č. 4 PERSONÁLNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU RYCHVALD



1 

 

Příloha č. 1 

CHARAKTERISTIKA ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU PETŘVALD 
Odbor výstavby 

a ŽP 

 

Vedoucí odboru tento odbor řídí, kontroluje činnost 

pracovníků odboru a zodpovídá za řádné plnění úkolů a povinností 

vyplývajících z vnitřních předpisů zaměstnavatele. V plném rozsahu 

zodpovídá za hospodárné a rovnoměrné čerpání finančních prostředků na 

všech úsecích, které v rámci odboru spravuje. Zpracovává podklady, 

informační zprávy pro jednání rady města a zastupitelstva města. Provádí 

výklad odborné problematiky v komisích MěÚ. Připravuje územně 

plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci výstavby 

města, časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 

území města, posuzuje návrhy na převody pozemků. 

Ostatní zaměstnanci vydávají územní rozhodnutí, stavební 

povolení a následně kolaudují stavby, vykonávají státní správu ve věcech 

speciálního silničního stavebního úřadu, na obou úsecích jsou pověřeny 

výkonem státního stavebního dohledu, zajišťují opravu a údržbu 

bytového fondu, revize, spravují sekundární rozvody tepla a teplé vody, 

úkoly na úseku dopravy a komunikací, přidělují čísla popisná, vyjadřují 

se k záměrům stavebníků z hlediska vlivů na ŽP, vedou správu vodotečí 

ve vlastnictví města, vydávají povolení k nakládání s vodami, evidují a 

zajišťují likvidaci černých skládek, zabezpečují údržbu městské zeleně, 

povolují kácení dřevin, zabezpečují údržbu a rekonstrukci veřejného 

osvětlení, evidují žádosti o přidělení bytů v domech města, vedou 

evidenci popelových nádob, zajišťuje realizaci odpadového hospodářství 

v souladu se zákonem o odpadech, řeší problematiku chovu zvířat, 

zabezpečuje odchyt psů a koček, zajišťuje očkování psů, zabezpečují 

činnost údržby hřbitova apod. 

 

Odbor finanční 

 

Vedoucí odboru je pověřena vedením finančního odboru, 

sestavuje rozpočet města, hospodaří podle rozpočtu a provádí kontrolu 

čerpání rozpočtu, vede operativní evidenci nemovitého majetku města, 

vede evidenci všech uzavřených smluv, zabezpečuje převod a nabytí 

nemovitého majetku, zabezpečuje pronájem pozemků, odpovídá za 

archivaci a skartaci všech písemností finančního odboru. 
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Ostatní zaměstnanci odboru zajišťují mzdovou agendu 

pracovníků města, evidují a likvidují došlé faktury včetně zabezpečení 

platebního styku s bankovním ústavem, vedou evidenci plateb 

hřbitovních poplatků, uzavírají nájemní smlouvy na bytové a nebytové 

prostory ve vlastnictví města, vedou evidenci a provádí výpočet úhrady 

za užívání bytů a nebytových prostor, provádí vyúčtování služeb 

spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, sledují náklady a 

provádí vyúčtování za služby a práce poskytované MěÚ právnickým a 

fyzickým osobám, vedou účetnictví města, vedou evidenci smluv za 

odvoz odpadu, evidují platby za odvoz odpadu včetně vymáhání 

nedoplatků, spravují a vyměřují místní poplatky. 

 

Odbor správní 

Vedoucí správního odboru navrhuje rozpočet příjmů a výdajů 

spadající do působnosti správního odboru, zodpovídá za zabezpečení 

spisové, archivní a skartační služby, zajišťuje úkoly na úseku školství, 

kultury a tělovýchovy, plní úkoly spojené s realizací volebního práva při 

volbách do zastupitelských sborů, připravuje zadání a realizaci zakázek 

dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Ostatní zaměstnanci odboru zajišťují  úkoly sekretariátu 

starosty, místostarosty a tajemníka, vedou přehled došlé a odeslané 

pošty, zabezpečují pokladní službu MěÚ, zabezpečují zasedání 

zastupitelstva a rady města, zabezpečují komplexní matriční agendu, 

vedou sbírku listin a matriční knihy, provádí ověřování podpisů a opisů 

listin, vykonávají agendu občanských průkazů a cestovních dokladů, 

zajišťují agendu evidence obyvatel, rozhodují o povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů, vedou seznam voličů, zabezpečují sociální 

agendu na úseku péče o rodinu a děti, staré a zdravotně postižené 

občany, plní úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zajišťují 

poskytování pečovatelské služby občanům města včetně rozvozů obědů, 

zabezpečují agendu o přestupcích dle zákona o přestupcích, kontrolují a 

odesílají žádosti o výpis z rejstříku trestů, vedou agenda ztrát a nálezů, 

plní úkoly na úseku požární ochrany, zabezpečuje činnost Sboru 

dobrovolných hasičů v Petřvaldě, zajišťují úkoly v oblasti civilní obrany, 

zabezpečují po organizační stránce vydávání Petřvaldských novin apod. 

Zdroj: MěÚ Petřvald (říjen, 2012), dostupné z: http://www.petrvald.info, vlastní zpracování
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Příloha č. 2 

CHARAKTERISTIKA ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADY RYCHVALD 

Odbor 

organizační 

ÚSEK SOCIÁLNÍ, kde je zahrnuta  Péče o rodinu a děti a 

vykonává se zde poradenská a výchovná činnost, v rámci sociálně - 

právní ochrany dětí působení v rodinách na rodiče, kteří neplní 

povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, v případě nutnosti 

oznamování zjištěných skutečností v ohrožených rodinách pověřenému 

úřadu, pečovatelská služba. Dále Péče o zdravotně postižené a staré 

občany a poskytují poradenskou činnost, pečovatelskou službu, 

sepisování žádostí o dávky sociální péče, dále sepisování žádostí o 

přiznání mimořádných výhod a ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 

Péče o občany, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo 

v nich žijí a poskytují jím poradenskou činnost a bezprostřední 

individuální pomoc atd. 

EVIDENCE O POBYTU OBČANŮ a zde poskytují písemné 

informace o místech pobytů občanů na základě písemné žádosti státních 

orgánů, zpracovávají písemné sdělení o občanech apod. 

ČINNOST Z ÚSEKU MATRIKY, kde poskytují zápisy do matričních 

knih a vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů, výdeje duplikátů 

matričních dokladů na žádost občana, provádění výpisu z matričních 

knih, sepisování žádostí o uzavření manželství v obřadní síni a mimo 

obřadní síň, výdej osvědčení k uzavření církevního sňatku, vystavení 

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, příjem 

žádostí o výdej občanského průkazu, sepisování ohlášení ztrát, poškození 

či odcizení OP, zajišťují i slavností vyřazení žáků 9. tříd, zápis nových 

občánků do pamětní knihy města, zahájení školního roku s žáky 1. tříd, 

zlaté, diamantové a kamenné svatby aj. VEDENÍ PŘESTUPKOVÉ 

AGENDY a VEDENÍ EVEDENCE STÍŽNOSTÍ. 

 

Odbor 

výstavby, ŽP a 

rozvoje 

V přenesené působnosti odbor zajišťuje výkon státní správy 

prostřednictvím STAVEBNÍHO ÚŘADU podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním, plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. Územní plánování, kde vydává např. územní rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení aj., dále Stavební řád v němž  vydává 
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písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénními úpravami, zařízeními 

a udržovacími pracemi apod. SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD podle zákona 

č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, v platném znění. Rozhoduje 

zde o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací 

a o vyřazení místní komunikace z této kategorie a vykonává působnost 

silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací atd. ÚSEK ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ se v přenesené působnosti zabývá Odpady podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění. Vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

aj. Ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. Činností ochrany přírody a krajiny je 

povolování kácení dřevin, pozastavování, omezování nebo zakázání 

kácení dřevin atd. Ochrana ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, v platném znění. Je dotčeným správním orgánem v 

územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává 

stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší 

u malých stacionárních zdrojů, rozhoduje o vyměření poplatků za 

znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů apod. Vodní 

hospodářství podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), které zabezpečuje ochranu před 

povodněmi v působnosti orgánů města, vykonává správu drobných 

vodních toků. Dále Veterinární péče podle zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), v platném znění. Tato veterinární péče schvaluje místa, na nichž 

lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů a po určení 

veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat aj. 

Rostlinolékařská péče podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

Přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých 

organismů atd. SPRÁVA MÍSTNÍHO POPLATKU podle zákona č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, kde vybírá 
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poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu apod. 

V samostatné působnosti odbor zajišťuje podklady pro 

jednání orgánů města, navrhuje vydání obecně závazných vyhlášek a 

nařízení obce, plní úkoly uložené orgány města. Uskutečňuje ÚZEMNÍ 

PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci s Úřadem územního plánování MěÚ 

Bohumín pořizuje a posuzuje územně plánovací dokumentaci a územně 

plánovací podklady pro město.V DOPRAVĚ tvoří koncepci rozvoje 

dopravních systémů a komplexně řeší a smluvně zajišťuje dopravní 

obslužnost obce a sestavuje plány výstavby a rekonstrukcí místních 

komunikací. Obor ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ zajišťuje souhrnné 

koncepční a rozvojové záměry města v oblasti životního prostředí, dále 

pak Ochranu zvířat proti týrání ve spolupráci s orgány státní správy 

zabezpečuje ochranu zvířat proti týrání a zajišťuje odchyt toulavých psů 

ve městě. Odpadové hospodářství odpovídá za systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na katastrálním území města apod. Kanalizace vede 

majetkovou evidenci kanalizací ve vlastnictví města, zajišťuje kontroly 

míry znečištění odpadních vod podle rozhodnutí vodoprávního úřadu atd. 

INVESTICE MĚSTA připravuje návrhy na velké opravy a investiční 

výstavbu na území města, kontroluje dodržování všech podmínek a 

termínů smlouvy apod. ROZVOJ MĚSTA vypracovává a předkládá 

iniciativní náměty, rozbor a studie o možnostech využívání přírodních a 

ekonomických podmínek pro rozvoj územního obvodu obce orgánům 

města aj. MAJETKOVÁ SPRÁVA zajišťuje Pohřebiště prostřednictvím 

třetí osoby provozuje veřejné pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb. v 

platném znění, zajišťuje pohřby neidentifikovaných nebo opuštěných 

zemřelých a nalezených lidských pozůstatků na území města apod. 

Veřejná zeleň zodpovídá za běžnou údržbu veřejné zeleně, připravuje 

investiční záměry na rekonstrukci veřejné zeleně. Veřejné prostranství 

dohlíží na třetí osoby při záboru veřejného prostranství, dbá na uvedení 

dotčených ploch do původního stavu, vybírá místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství za umístění dočasných aj. Oblast Místní 
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komunikace zajišťuje správu, opravy a údržbu místních a veřejných 

účelových komunikací, chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a 

přechodů pro chodce, mostů apod. Veřejné osvětlení, kde zajišťují 

správu, opravy a údržbu veřejného osvětlení. ROZPOČET A 

FINANCOVÁNÍ koordinuje činnosti související s podáváním žádostí o 

podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků 

vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání 

podpory apod. OZNAČOVÁNÍ ULIC A OSTATNÍCH VEŘEJNÝCH 

PROSTRASTVÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ EVEDENČNÍCH A POPISNÝCH 

ČÍSEL BUDOV se přidělují evidenční a popisná čísla budov a vedou 

jejich evidenci, zodpovídají za soulad čísel popisných a čísel evidenčních 

a zodpovídají za označování ulic a ostatních veřejných prostranství. 

 

Odbor finanční 

V oblasti výkonu státní správy, kdy vydává rozhodnutí o povolení 

provozování výherních hracích přístrojů, umístěných v restauračních 

zařízeních na území města Rychvaldu. V samostatné působnosti 

zajišťuje úkoly na úseku rozpočtu, daní, pokladny, účetnictví, 

poskytování dotací a kontrolní činnosti. V rámci rozpočtu města 

zabezpečuje jednotnou metodiku pro ostatní odbory, zpracovává roční 

rozpočet, jeho úpravy, rozbory hospodaření a závěrečný účet. V oblasti 

daní vyměřuje, vybírá a vymáhá poplatek ze psů a vstupného a vede 

evidenci těchto poplatků. Zabezpečuje pokladní službu, hotovostní 

platby a fakturaci za celý úřad. Vede účetnictví o stavu a pohybu 

majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, 

půjčkách, úvěrech a jejich splátkách. Zpracovává inventarizace majetku 

a závazků, statistické výkazy a další účetní práce. Zajišťuje poskytování 

a vyúčtování dotací z rozpočtu města, včetně finanční veřejnosprávní 

kontroly. 

  

Odbor bytový a 

správy majetku 

Opravy a údržbu bytového fondu odbor zajišťuje 

prostřednictvím společnosti Služby města Rychvald, spol. s r.o., a 

ostatních dodavatelů formou dle Směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v podmínkách Města Rychvald. Záměry na 

pronájmy uvolněných nebytových prostorů, po schválení radou města, 

jsou vyvěšeny dle zákona o obcích na úředních deskách, informačních 
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tabulích a webovém serveru města. 

 

Odbor školství, 

kultury, sportu 

a vnitřní správy 

V rámci samosprávy odbor vytváří podmínky pro plnění 

povinné školní docházky, předškolního vzdělávání a zájmového 

vzdělávání, zabezpečuje úkoly vyplývající ze školského zákona ve své 

působnosti, personální agenda ředitelů, podklady pro přípravu 

investičních i neinvestičních akcí, zadávání veřejných zakázek a průběh 

zadávacího řízení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 

zabezpečuje podmínky pro rozvoj všech forem kultury a sportu ve městě, 

zajišťuje podklady pro Zpravodaj, pronajímá prostory v kulturním 

středisku, poskytuje službu kopírování pro veřejnost, provádí 

shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních 

fondů, zpracovává návrhy rozpočtu na úseku odboru včetně sledování 

jeho čerpání a účelnosti vynakládání prostředků, provádí předběžnou, 

průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu u příjemců veřejné 

finanční podpory v působnosti odboru apod. 

Zdroj: MěÚ Rychval (říjen, 2012), dostupné z: http://www.rychvald.cz, vlastní zpracování  

http://www.rychvald.cz/
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Příloha č. 3 

 

PERSONÁLNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PETŘVALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: MěÚ Petřvald (říjen, 2012), dostupné z: http://www.petrvald.info, vlastní zpracování 

Starosta 

Místostarosta Tajemník 

Odbor 

správní 

1 vedoucí 

5 referentů 

4 pečovatelky 

1 řidič 

4 knihovna 

Odbor 

finanční 

1 vedoucí 

4 referenti 

 

Odbor 

výstavby a 

ŽP 

1 vedoucí 

6 referentů 

Odbory 

Městský 

úřad 

http://www.petrvald.info/
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Příloha č. 4 

 
PERSONÁLNÍ STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU RYCHVALD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: MěÚ Rychvald  (říjen, 2012), dostupné z: http://www.rychvald.cz, vlastní zpracování 

 

Starosta 

Tajemník Místostarosta 

Městský 

úřad 

Odbory 

Odbor 

organizační 

1 vedoucí 

4 referenti 

4 pečovatelky 

Odbor 

stavební, 

ŽP a 

rozvoje 

1 vedoucí 

6 referentů 

 

Odbor 

finanční 

1 vedoucí 

2 referenti 

 

Odbor 

bytový a 

správy 

majetku 

1 vedoucí 

2 referenti 

 

Odbor 

školství, 

kultury, 

sportu a 

vnitřní správy 

1 vedoucí 

1 referent 

1 správce 

3 kulturní dům 

2 knihovna 
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