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Zastupitelstvo statutárního města Opavy se na svém zasedání dne 21. 9. 2015, usnesením č. 163/9 ZM 15
usneslo vydat na základě ustanovení § 130 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, Statut statutárního města Opavy:
Hlava I.
Obecná ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
Statutární město Opava je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), statutárním městem. Území statutárního města se
člení na městské části. Vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města Opavy (dále jen „město“) jsou
upraveny touto obecně závaznou vyhláškou – Statutem statutárního města Opavy (dále také jen „Statut“).
Článek 2
Základní ustanovení
1. Statutární město Opava se člení na osm městských částí s názvy:
a) Malé Hoštice, vymezená katastrálním územím Malé Hoštice,
b) Komárov, vymezená katastrálním územím Komárov u Opavy bez základní sídelní jednotky (dále jen
„ZSJ“) Komárovské Chaloupky,
c) Suché Lazce, vymezená katastrálním územím Suché Lazce,
d) Podvihov, vymezená katastrálním územím Podvihov a ZSJ Komárovské Chaloupky z katastrálního
území Komárov u Opavy,
e) Zlatníky, vymezená katastrálním územím Zlatníky u Opavy,
f)

Milostovice, vymezená katastrálním územím Milostovice,

g) Vlaštovičky, vymezená katastrálním územím Vlaštovičky a katastrálním územím Jarkovice,
h) Vávrovice, vymezená katastrálním územím Vávrovice, katastrálním územím Držkovice, katastrálním
územím Palhanec a ZSJ Karlovec, z katastrálního území Opava – Předměstí a části katastrálního
území Jaktař ohraničenou pozemky parc. č. 2962, 2963, 2965, 2969, 2974, 2979, 2984, 2989, 2985,
3074, 2956, 2958, 2959, 2960, 2968, 2967, 2966, 2964, včetně těchto pozemků.
2. Zbylou část území statutárního města Opavy tvoří tyto katastrální území:
a) Opava – Město,
b) Opava – Předměstí bez ZSJ Karlovec,
c) Jaktař bez části ohraničené pozemky parc. č. 2962, 2963, 2965, 2969, 2974, 2979, 2984, 2989,
2985, 3074, 2956, 2958, 2959, 2960, 2968, 2967, 2966, 2964, včetně těchto pozemků,
d) Kateřinky u Opavy,
e) Kylešovice.
3. Statutární město Opava vykonává působnost na základě zákona o obcích a dalších zákonů. Pravomoci
městských částí k výkonu samostatné působnosti jsou upraveny tímto Statutem a dalšími právními
předpisy, zejména zákonem o obcích.
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4. Zastupitelstvo statutárního města Opavy stanoví pravidla pro označování ulic, jiných veřejných
prostranství, budov a staveb určených k individuální rekreaci; městské části zajišťují jejich označování
na svém území.
5. Vzor označování všech písemností vyhotovených orgány města v samostatné a přenesené působnosti
a orgány městských částí v samostatné působnosti je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou částí
tohoto Statutu.
Článek 3
Symboly města a městských částí
1. Město a městské části mají uděleny znaky a vlajky. Popisy a vyobrazení znaku a vlajky města a znaků
a vlajek městských částí vycházejí z historické podoby.
2. Barvy města jsou stříbrná (může být nahrazena bílou) a červená.
3. Užívaní znaku a vlajky města a znaků a vlajek městských částí je upraveno v ustanoveních § 34a
zákona o obcích a dále zásadami schválenými Zastupitelstvem statutárního města Opavy.
Článek 4
Občané města a ocenění a pocty města
1. Občany města jsou fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a jsou ve městě hlášeny
k trvalému pobytu.
2. Systém ocenění a poct města a podmínky pro jejich udělování stanoví zásady schválené
Zastupitelstvem statutárního města Opavy.
3. Nejvyšším oceněním města je udělení čestného občanství statutárního města Opavy.

Hlava II.
ORGÁNY MĚSTA A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Článek 5
Orgány města a jejich pravomoc
1. Orgány města jsou:
a) zastupitelstvo města,
b) rada města,
c) primátor,
d) magistrát,
e) městská policie.
2. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu
vyhrazeny zákonem o obcích nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti
města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon; mimo pravomoci vyhrazené Statutem
zastupitelstvu městské části.
3. Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, přičemž finanční a kontrolní
výbor zřizuje vždy ze zákona.
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4. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti města. Působnosti podle
zákona o obcích uvedené v § 102 odst. 2 s výjimkou písm. a), e), h), i), l), m), o), p) a odst. 3 vykonává
i pro městské části.
5. Rada města rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, stanoví-li tak zákon; vydává nařízení města.
6. Rada města může zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány.
7. Primátor zvolený zastupitelstvem města plní úkoly stanovené zákonem o obcích a jinými předpisy.
Primátora v době jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek primátora, kterého určí svým usnesením
zastupitelstvo města.
8. Primátor jako vedoucí orgánu veřejné správy odpovídá za zavedení, organizování, řízení a zajištění
1
přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly podle zvláštního zákona .
9. Primátor v případě vyhlášení stavu nebezpečí koordinuje záchranné a likvidační práce. Při řešení
mimořádné události vzniklé na území města nebo jeho části, je oprávněn vyžadovat pomoc od ostatních
2
osob a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.
10. Magistrát tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu a další zaměstnanci města zařazeni
do magistrátu. V čele magistrátu je primátor. Postavení a činnost magistrátu jsou upraveny zákonem
o obcích a jinými předpisy.
11. Městskou policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou. Pravomoci
3
a působnost městské policie jsou upraveny zvláštním zákonem .
Článek 6
Orgány městských částí a jejich pravomoc
1. Orgány městské části jsou:
a) zastupitelstvo městské části,
b) rada městské části (volí se v případě, že zastupitelstvo má 15 a více členů),
c) starosta,
d) úřad městské části.
2. Zastupitelstvo městské části je oprávněno vykonávat v souladu se zákonem o obcích a tímto Statutem
následující pravomoci na úseku samostatné působnosti:
a) schvalovat program rozvoje městské části,
b) schvalovat rozpočet městské části a závěrečný účet městské části,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
d) volit z řad členů zastupitelstva městské části starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce, stanovit
počet uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy
a odvolávat je z funkce (bude-li zřízená ze zákona rada taktéž stanovit počet členů rady městské
části, volit členy rady obce a odvolávat je z funkce),
1

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“)
2
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“), zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
3
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
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e) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
f)

rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

g) navrhovat zastupitelstvu města změny katastrálních území uvnitř městské části a hranic městské
části,
h) schvalovat organizační řád úřadu městské části.
3. Zastupitelstvo městské části je oprávněno rozhodovat pouze o následujících právních jednáních:
a) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu městské části,
b) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům, humanitárním organizacím a jiným
právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí z rozpočtu městské části,
c) uzavírání nájemních smluv, pachtů a smluv o výpůjčkách a výprosách, přičemž pokud zastupitelstvo
městské části bude rozhodovat na straně pronajímatele, propachtovatele nebo půjčitele, musí se
jednat vždy o majetek svěřený městské části tímto Statutem.
4. Zastupitelstvo městské části zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.
5. Zastupitelstvo městské části není oprávněno zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační
složky.
6. Starosta městské části je oprávněn rozhodovat pouze o následujících právních jednáních, přičemž
na finanční plnění spojené s příslušným právním jednáním musí být vyčleněny prostředky v rozpočtu
městské části:
a) uzavření smlouvy o přijetí peněžitého nebo věcného daru, vyjma darování nemovitostí, který bude
účelově poskytnut k zajištění činností městské části, které je městská část povinna zajišťovat dle
zákona o obcích a tohoto Statutu,
b) uzavření smlouvy o koupi a prodeji movitých věcí v hodnotě do 500.000 Kč k zajištění činností
městské části, které je městská část povinna zajišťovat dle zákona o obcích a tohoto Statutu,
c) uzavření smlouvy o nájmu, pachtu a výpůjčky movité věci městskou částí jednající za město jako
nájemce či pachtýř s tím, že výpovědní doba u takové nájemní smlouvy či pachtu nebude delší než
tři měsíce,
d) uzavření smlouvy, jejímž předmětem je zajištění údržby, oprav, rekonstrukce nebo správy majetku
města nebo majetku města svěřeného městské části tímto Statutem nacházejícího se na území
městské části,
e) uzavření smlouvy o poskytnutí služeb k zajištění činností městské části, které je městská část
povinna zajišťovat dle zákona o obcích a tohoto Statutu,
f)

uzavření smlouvy o vypracování projektové dokumentace nebo studie o rozvoji, úpravách, změnách
území dané městské části,

g) předkládá radě města návrh, jímž se stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu
městské části.
O právních jednáních týkajících se dispozic s majetkem uvedených pod písm. b) až f) tohoto odstavce jsou
s předchozím souhlasem starosty městské části oprávněny rozhodnout rovněž příslušné orgány města s tím,
že starosta městské části a příslušný orgán města zároveň rozhodnou i o podílu na úhradě nákladů
z rozpočtu městské části nebo města spojených s takovým právním jednáním.
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7. Městská část je vázána zásadami přijatými zastupitelstvem města nebo radou města pro rozhodování
o právních jednáních podle odstavců třetího a šestého tohoto článku. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva městské části je městská část ve výjimečných případech oprávněna se od takových zásad
odchýlit.
8. Starosta zvolený zastupitelstvem městské části plní úkoly stanovené zákonem o obcích a jinými
předpisy. Starosta vykonává také pravomoc rady městské části dle § 99 odst. 2 zákona o obcích
s výjimkou pravomocí, které jsou dle § 102 odst. 4 zákona o obcích nebo odst. 3 tohoto článku
vyhrazeny zastupitelstvu městské části. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Jeli zvoleno více místostarostů, zastupuje starostu místostarosta, kterého určí svým usnesením
zastupitelstvo městské části.
9. Starosta plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do úřadu
městské části.
4

10. Starosta plní úkoly stanovené zvláštními zákony
na území dané městské části.

ve spolupráci s krizovým štábem města, a to

11. Starosta odpovídá a zajišťuje plnění povinností vyplývajících ze zákona o finanční kontrole ve veřejné
5
správě a z dalších právních předpisů tak, aby nedocházelo k jejich porušování při hospodaření
s veřejnými prostředky zahrnutými v rozpočtu dané městské části.
12. Starosta zajišťuje a odpovídá za evidenci právních vztahů, ve kterých je daná městská část účastníkem.
6

13. Budou-li splněny zákonné podmínky pro volbu rady městské části , bude tato orgánem příslušným
k rozhodování:
a)

ve věcech dle odstavce druhého písmeno h) tohoto článku,

b) k rozhodování o právních jednáních dle odstavce šestého tohoto článku, vyjma písmene g),
c) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám v hodnotě do 20 000 Kč,
d) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí spolkům, humanitárním organizacím a jiným
právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí v hodnotě do 50 000 Kč,
e) uzavírání nájemních smluv, pachtů a smluv o výpůjčkách a výprosách.
14. Úřad městské části tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a zaměstnanci města zařazeni
do úřadu městské části. V čele úřadu městské části je starosta. Postavení a činnost úřadu městské
části je upravena zákonem o obcích, v rozsahu pravomocí svěřených orgánům městské části tímto
Statutem a jinými předpisy.
15. Orgány městské části nejsou oprávněny osvědčovat jakákoliv práva jiných osob k nemovitým věcem
ve vlastnictví města, např. formou notářského zápisu nebo na základě soudního smíru.
Článek 7
Samostatná a přenesená působnost města a samostatná působnost městských částí
1. Město vykonává samostatnou působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími předpisy,
pokud není tato působnost tímto Statutem svěřena městským částem.
2. Město vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími předpisy.
4

stejné jako u poznámky č. 2
zákon o finanční kontrole
6
§ 99 odst. 3 zákona o obcích
5
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3. Městské části vykonávají pouze samostatnou působnost.
4. Městské části jsou oprávněny vstupovat do takových právních vztahů, které jim umožní výkon
samostatné působnosti, nejsou v rozporu s právními předpisy a tímto Statutem. Město tímto Statutem
svěřuje městským částem rozhodování o právních jednáních týkajících se majetku v rozsahu
a za podmínek vyplývajících z tohoto Statutu.

Hlava III.
JEDNOTLIVÉ OBLASTI SPRÁVY MĚSTA
Článek 8
Majetek
1. Majetkem města se rozumí věci a majetková práva. Město vymezuje ze svého majetku část movitého
a část nemovitého majetku, který je svěřen městským částem (dále jen „svěřený majetek“).
2. Městským částem je svěřen movitý majetek města včetně práv, jiných majetkových hodnot a peněz:
a) se kterým hospodařily městské části ke dni 12. 11. 2000, přičemž se má za to, že hospodařily pouze
s tím majetkem, který jim byl svěřen podle předchozích právních předpisů,
b) svěřený rozhodnutím orgánů města do správy městských částí po dni 12. 11. 2000, včetně peněz
a finančního majetku v souladu s čl. 9 tohoto Statutu.
3. Městským částem je dále svěřen movitý majetek města nacházející se v místnostech určených
pro činnost městských částí a nemovitý majetek města, který je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou
částí tohoto Statutu. O právních jednáních týkajících se dispozic s nemovitým majetkem jsou příslušné
orgány města oprávněny rozhodnout pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva městské části,
které byl majetek svěřen.
4. Ostatní majetek města mohou městské části užívat k výkonu své působnosti bezúplatně za podmínek
stanovených příslušným orgánem města nebo městské části.
5. Městské části jsou při nakládání s majetkem města svěřeným městským částem tímto Statutem povinny
dodržovat, zejména tyto povinnosti vyplývající z právních předpisů, směrnic a pokynů orgánů města:
a) udržovat svěřený majetek v dobrém stavu,
b) vést operativní a další evidenci svěřeného majetku,
c) provádět inventarizaci svěřeného majetku v souladu s vnitřními předpisy města,
d) provádět soustavně a důsledně všechna nezbytná organizační, bezpečnostní a protipožární
opatření k tomu, aby se předešlo poškození, zničení nebo zneužívání svěřeného majetku,
e) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně
do vlastnického práva,
f)

uplatňovat nároky na náhradu škody, plnit oznamovací povinnost vyplývající z trestněprávních či
jiných předpisů,

g) dodržovat ve vztahu ke svěřenému majetku smlouvy uzavřené městem a městskými částmi.
6. Městské části jsou povinny udržovat na náklady ze svého rozpočtu městskou zeleň, místní komunikace
včetně nástupních ostrůvků autobusové a trolejbusové dopravy, jiná veřejná prostranství včetně porostů,
drobných staveb, pomníků, soch, kašen a jiných věcí obdobného charakteru, které se nacházejí na jejich
území, a to i v případě, že se jedná o majetek města, jehož správa nebyla městským částem svěřena.
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Jsou rovněž povinny tento majetek vést v pomocné evidenci, opravovat jej a navrhovat městu jeho
případnou likvidaci.
Článek 9
Rozpočet a finanční hospodaření
1. Město se při sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky řídí zákonem o obcích,
7
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , dalšími předpisy a tímto Statutem.
2. Město vydává zásady pro sestavování návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtového výhledu. Zásady
pro rozpočtové hospodaření MČ jsou uvedeny v příloze č. 3, která je nedílnou částí tohoto Statutu.
3. Město sestavuje:
a) vyrovnaný roční rozpočet, jehož součástí jsou příjmy a výdaje městských částí, za podmínek
8
stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku,
b) rozpočtový výhled na období dvou tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího
rozpočtovému roku, který je základem pro sestavování ročních rozpočtů.
4. Není-li rozpočet města schválen do konce roku předcházejícího rozpočtovému roku, zastupitelstvo
města schvaluje rozpočtové provizorium, kterým se řídí financování města do doby schválení rozpočtu.
5. Rada města schvaluje programové vybavení, kterým město a městské části zpracovávají finančně
ekonomická data.
6. Městské části navrhují zastupitelstvu města finanční částky k zařazení do rozpočtu města
pro financování činností městských částí svěřených jim tímto Statutem, navrhují změny rozpočtu města
v průběhu rozpočtového roku.
7. Městské části hospodaří v souladu se svým rozpočtem a rozpočtem města a provádějí pravidelnou,
systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření, a to nejméně jednou za šest měsíců.
Článek 10
Audit a kontrola
9

1. Město provádí v souladu se zákonem o obcích, v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s dalšími předpisy a Statutem interního auditu vydaného příslušným orgánem města interní audity
a kontroly hospodaření městských částí. Kontrola a audit jsou prováděny příslušným odborem
magistrátu na základě pověření vydaného primátorem. Pro výkon kontroly se přiměřeně použijí ustavení
10
zvláštního zákona .
2. Městská část poskytne k auditu a kontrole vyžádané podklady a umožní osobám provádějícím kontrolu
vstup do kontrolou dotčených prostor.
3. Výsledek auditu nebo kontroly projedná zastupitelstvo městské části na svém nejbližším zasedání
a přijme opatření k odstranění zjištěných nedostatků, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání
výsledku kontroly.
4. Zpráva z kontroly nebo auditu spolu s opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků je projednána
s primátorem města. Nebude-li primátor města souhlasit s přijatými opatřeními, předloží věc k rozhodnutí
radě města.
7

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech“)
8
§ 4 zákona o rozpočtových pravidlech
9
zákon o finanční kontrole
10
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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Článek 11
Rozvoj města a památkové péče
1. Městské části předkládají podněty a záměry týkající se programu rozvoje města a městských částí
příslušnému odboru magistrátu, který je koordinuje v souladu s územně plánovací dokumentaci
a dalšími rozvojovými dokumenty.
2. Městská část dále vystupuje jako účastník řízení týkajícího se nemovité či movité kulturní památky,
jejímž vlastníkem je statutární město Opava a zároveň se památka nachází na jejich území.
3. V oblasti péče o kulturní památky město i jeho městské části:
a) pečují o kulturní památky v místě a kontrolují, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti
11
uložené jím zvláštním zákonem ,
b) dohlížejí na stav kulturních a historických památek, které se nacházejí v městské části.
Článek 12
Vnitřní věci
Městské části ve vnitřních věcech:
a) zajišťují v souladu s právními předpisy označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy,
b) zabezpečují úkoly spojené s vedením místní kroniky,
c) na vyzvání soudu, popř. jiného správního úřadu, se zúčastňují výkonu rozhodnutí podle zvláštních
12
předpisů ,
d) starají se o veřejný pořádek na území městské části ve spolupráci s městskou policií případně
i Policii ČR,
e) podávají zprávy na vyžádání orgánů činných v trestním řízení.
Článek 13
Péče o čistotu a životní prostředí
1. Městské části zajišťují čistotu městské části a udržují veřejnou zeleň, veřejná prostranství, hřbitovy,
koupaliště, dále sledují kvalitu, tvorbu a ochranu životních podmínek na území dané městské části
a dávají příslušným orgánům města podněty k řešení problémů.
2. Ve vztahu k životnímu prostředí městské části:
a) zveřejňují informace o tom, že na území městské části má být umístěna stavba, prováděná činnost
13
nebo zaváděna technologie, která bude posuzována podle zvláštního zákona ,
b) vyjadřují se k investičním záměrům na území městské části, k rozvojovým a útlumovým plánům
podnikatelů z hlediska dopadu na životní prostředí městských částí,
c) shromažďují a poskytují poznatky o zeleni na pozemcích v majetku města za účelem zajištění
aktuálního stavu informací pro orgány města, spolupracují při realizaci nových výsadeb
na pozemcích v majetku města na území městských částí.

11

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
13
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
12
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Článek 14
Školství, mládež, tělovýchova a kulturní vztahy
1. V oblasti školství městské části:
a) předkládají návrhy pro stanovení spádových obvodů základních škol pro území městské části
při tvorbě příslušné obecně závazné vyhlášky města,
b) vytvářejí podmínky pro plnění povinné školní docházky, volnočasové aktivity dětí a mládeže a rozvoj
tělovýchovy a sportu na území městské části,
c) projednávají s řediteli předškolních zařízení, škol a školských zařízení na území městské části
a s příslušným odborem magistrátu:
1) koncepci rozvoje předškolních zařízení, škol a školských zařízení,
2) požadavky na zkvalitnění péče poskytované předškolním zařízením, výchovně vzdělávací
činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení,
d) předkládají svá stanoviska ke jmenování a odvolání ředitelů předškolních zařízení, škol a školských
zařízení v městské části, jejichž zřizovatelem je město.
2. Při kulturních akcích pořádaných na území městských částí:
a) dohlížejí na dodržování podmínek stanovených pro konání kulturních a kulturně společenských akcí
14
obecně závaznými vyhláškami města ,
b) rozvíjejí partnerské vztahy s jinými subjekty.
Článek 15
Územní řízení, stavební řád
Městské části vystupují jako účastník stavebního řízení:
15

a) v případech, kdy stavební zákon nebo jiné zvláštní zákony přiznávají postavení účastníka řízení
obci, má-li se stavba nebo jiné opatření uskutečnit na území dané městské části,
b) souvisí-li postavení účastníka řízení s výkonem vlastnických nebo jiných práv ke stavbě nebo
pozemku, jde-li o majetek svěřený městské části.
Článek 16
Doprava a silniční hospodářství
1. Městské části ve věcech dopravy a silničního hospodářství:
16

a) vyjadřují se podle zákona o pozemních komunikacích k uzavírkám, objížďkám ,
b) vyjadřují se k umístění a provozu trolejbusových a autobusových zastávek, a to podle zvláštního
17
zákona ,
c) vyjadřují se k harmonogramům čištění a zimní údržby komunikací a provádějí kontrolu jejich plnění
na území městské částí,
d) dávají návrhy a podněty k jízdním řádům a umístění zastávek městské hromadné dopravy,
14

např. obecně závazná vyhláška statutárního města Opavy č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
15
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
16
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
17
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
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e) dávají návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích na území
městské části a vyjadřují se k návrhu úprav předkládaných městem týkajících se území městských
částí,
f)

vyjadřují se k uzavírkám, připojování, zvláštnímu užívání a umisťování věcí a pevných překážek
na místních komunikacích na území městských částí.
Článek 17
Požární ochrana a ochrana před povodněmi

1. Městské části na úseku požární ochrany:
a) plní úkoly svěřené do samostatné působnosti obce podle § 29 odst. 1 písm. b), c), d), e), g), h), i), j),
18
k), m), n) a odst. 2 zákona o požární ochraně ,
b) poskytují náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své
pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné činnosti, zúčastní zásahu
při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných
událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy na území městské části,
c) zpracovávají podklady pro vydání obecně závazné vyhlášky města podle § 29 odst. 1 písm. o)
zákona o požární ochraně a plní úkoly vyplývající z této obecně závazné vyhlášky.
2. Městské části v oblasti ochrany před povodněmi navrhují a podílí se v součinnosti s magistrátem
a správcem povodí na realizaci ochrany před povodněmi, jakož i dalších opatření v rámci prevence
mimořádných událostí.
Článek 18
Integrovaný záchranný systém
Městské části v rámci integrovaného záchranného systému:
a) zajišťují svou připravenost na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva a na plnění jiných úkolů podle zákona o integrovaném
19
záchranném systému ,
b) podílí se na naplnění bodu 1 organizací školení právnických a fyzických osob.
Článek 19
Krizové řízení
1. Městské části v oblasti krizového řízení:
a) podílí se na zajištění připravenosti městské části na řešení krizových situací,
b) seznamují právnické a fyzické osoby způsobem obvyklým v městské části s charakterem možného
ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními, záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou
obyvatelstva, a se způsobem jejich provedení.
2. Městské části zajišťují připravenost na řešení krizových situací dle ustanovení krizového plánu města.
3. Městské části v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy:
a) na základě pokynu magistrátu se podílí na plnění úkolů při přípravě hospodářských opatření
pro krizové stavy,

18
19

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zákon o integrovaném záchranném systému
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b) podílí se na přípravě požadavků na vydání zásob pro humanitární pomoc a odpovídají za přidělení
zásob humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací,
c) na základě pokynu primátora se podílí na ukládání povinností právnickým osobám nebo
20
podnikajícím fyzickým osobám podle § 21 zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy .
Článek 20
Právní předpisy města
1. Právními předpisy města jsou ve věcech patřících do samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky
města, ve věcech patřících do přenesené působnosti nařízení města.
2. Obecně závazné vyhlášky vydává zastupitelstvo města. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky
mohou zastupitelstvu města předkládat členové zastupitelstva města, rada města nebo zastupitelstva
jednotlivých městských částí. Zastupitelstvo městské části může předkládat návrh pouze ve věcech
týkajících se jejich územní působnosti.
3. Každý návrh obecně závazné vyhlášky je předkládán k připomínkování městským částem. Návrh
obecně závazné vyhlášky se předkládá k připomínkování městským částem nejméně 30 dnů před jeho
projednáním zastupitelstvem města. To neplatí, půjde-li o naléhavý obecní zájem.
4. Nařízení města vydává rada města na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích.
5. Obecně závazné vyhlášky a nařízení města se vyhlašují tak, že se vyvěsí na úřední desce magistrátu
po dobu stanovenou zákonem. Kromě toho se tyto právní předpisy města vyvěsí po stejnou dobu
na úředních deskách úřadů městských částí, to však není podmínkou jejich platnosti.
Článek 21
Postavení a odměňování členů zastupitelstev
1. Postavení členů zastupitelstva města a zastupitelstev městských částí, jejich nároky a odměňování
upravuje zákon o obcích v ustanoveních § 69 až § 79. Práva a povinnosti členů zastupitelstva města
a zastupitelstev městských částí upravuje zejména v ustanoveních § 82 a 83 zákona o obcích a zákon
21
o střetu zájmů .
2. Zastupitelstvo města a zastupitelstva městských částí stanoví výši měsíčních a odměn za výkon funkce
22
svým členům, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání .
3. Město prostřednictvím magistrátu zabezpečuje pro členy zastupitelstva města a zastupitelstev
městských částí:
a) zpracování výplat odměn za výkon funkce,
b) odvody daně z příjmů fyzických osob z funkčních požitků a odvody pojistného na zdravotní a sociální
pojištění.
Článek 22
Poskytování informací
23

1. Povinnými subjekty poskytujícími informace vztahující se k jejich působnosti podle zvláštních zákonů
jsou magistrát a úřady městských částí.

20

zákon o integrovaném záchranném systému
zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
22
§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů
23
např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
21
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2. O odvolání proti rozhodnutí úřadu městské části a o stížnosti na postup úřadu městské části
při vyřizování žádosti o poskytnutí informace rozhoduje magistrát.
3. Úhrada za poskytnutí informací je příjmem rozpočtu města, popř. příjmem rozpočtu městské části, podle
toho, kdo informaci poskytl.
Článek 23
Vzájemná součinnost mezi orgány města a orgány městských částí
1. Město nezavazují právní jednání orgánů městských částí učiněné nad rámec působnosti svěřené tímto
Statutem. Důsledky z takovýchto právních jednání jdou k tíži městské části.
2. Město na úřední desce magistrátu uveřejní informace o konání zasedání zastupitelstev městských částí.
Městské části uveřejňují na svých úředních deskách pozvánky na zasedání zastupitelstva města,
usnesení zastupitelstva města a obecně závazné vyhlášky města a nařízení města.
3. Zastupitelstvo města může na návrh zastupitelstva městské části rozhodnout o výjimce ze závazných
limitů stanovených Statutem, vyjma limitů stanovených zákonem.
4. Primátor zasílá starostům městských částí usnesení zastupitelstva města a rady města, a to do 10 dnů
od konání schůze příslušného orgánu města.
5. Starostové městských částí bezodkladně zasílají primátorovi informace o ohlášení, zahájení a průběhu
kontroly vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovídají za předání
veškerých výsledků z těchto kontrol primátorovi.
6. Požádá-li primátor na zasedání zastupitelstva městské části o slovo, musí mu být uděleno.
7. Městské části jsou povinny předložit radě města na její žádost písemnosti, včetně právních dokumentů
související s plněním úkolů městské části ve věcech svěřené samostatné působnosti.
8. Požádá-li starosta městské části na zasedání zastupitelstva města o slovo, musí mu být uděleno
v souladu s jednacím řádem.
9. Starostové městských částí zasílají primátorovi usnesení zastupitelstva městské části, a to do 10 dnů
od konání zasedání.
10. Orgány města vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není podán návrh na soudní výkon
rozhodnutí i na území městských částí.
11. Městské části vytvářejí za účelem spolupráce a koordinace svých činností a jednotného vystupování vůči
orgánům města sbor starostů, který tvoří všichni starostové jednotlivých městských částí. Sbor starostů
je poradním orgánem, jehož rozhodnutí nejsou závazná pro orgány města ani nemohou zakládat právní
vztahy mezi jednotlivými městskými částmi. Orgány města budou ovšem vždy při rozhodování o věcech
týkajících se městských částí přihlížet k rozhodnutí sboru starostů, pokud jim bude předloženo.

Hlava IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 24
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Městské části jsou oprávněny podávat návrhy orgánům města ve věcech patřících do jeho samostatné
působnosti.
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2. Svěření majetku města městským částem a oprávnění městských částí s tímto majetkem nakládat
v rozsahu upraveném tímto Statutem se vztahuje pouze na majetek svěřený městským částem dle čl. 8
tohoto Statutu.
3. Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky – Statutu statutárního města Opavy se ruší obecně
závazná vyhláška statutárního města Opavy č.11/2004, Statut města Opavy, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 5/2006, obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 a obecně
závazné vyhlášky č. 8/2008.
4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Ing. Martin Víteček, v. r.
primátor

Mgr. Simona Bierhausová, v. r.
1. náměstkyně primátora
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