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PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Aktivita č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu („procesní řízení“)

Mapa procesů MÚ
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Mapa procesů Městského Úřadu Moravská Třebová je vytvořena v SW ATTIS 4. Tento SW je určen
pro podporu procesního řízení a umožňuje popisovat procesy, podprocesy a činnosti včetně
vzájemných vazeb a mnoha souvisejících atributů.

Podrobný popis tvorby mapy procesů je uveden v dokumentu "Metodika modelování v ATTIS.BPM"
a dále v manuálu k SW ATTIS.

Hlavní mapa procesů vypadá takto:

Na dalších stranách je vypsán kompletní strom mapy procesů Městského Úřadu Moravská Třebová.
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Název

Město

Podpůrné procesy úřadu

Správa MěÚ

Zajištění nákupu

Vystavování a evidence objednávek pro oblast vnitřní správy úřadu

Výdej kancelářských potřeb

Nákup materiálu

Zabezpečení užívání zasedacích místností

Správa infrastruktury

Zabezpečení provozu bezdrátového rozhlasu

Správa a údržba budov

Evidence úředních razítek

Administrace povinných revizí

Služební vozidla úřadu

Zajištění provozu hlavní výdajové pokladny města

Zabezpečení telefonního provozu úřadu

Úklidové služby

Centrální podatelna úřadu a spisová služba

Spisová služba a vedení spisovny

Příjem pošty

Skartace dokumentů

Vedení spisové služby na odborech

Odesílání pošty

Elektronická podatelna úřadu

Právní služby

Vedení evidence externích řídících dokumentů

Poskytování právních služeb

Zastupování města

Správa a rozvoj GIS

Doplňková agenda GIS

Činnosti směrem k odborům a veřejnosti

Administrativní činnost

Licence

Technícké zázemí GIS

Součinnost s úřadem územního plánování

Součinnost při krizovém stavu

Součinnost s ostatními subjekty

Aplikace

Data, geodata

Služby, servis

Technologické zajištění chodu MěÚ

Správa uživatelských účtů

Správa webového portálu MÚ

Evidence licencí a SW audity

Nákup HW a SW

Zajištění provozu Technologického centra - eGONcentrum

Podpora a školení  zaměstnanců v oblasti IT

Správa elektronických podpisů

Zálohování systémů a dat

Monitorování sítě a systémů

Standardizace ICT prostředků (TDA)

OVV_P_134

OVV_P_054

OVV_P_014

OVV_P_011

OVV_P_015

OVV_P

OVV_P_058

OVV_P_051

OVV_P_050

OVV_P_135

OVV_P

OKST_P_034

OKST_P_033

OKST_P_024

OKST_P_032

OKST_P_026

OVUP_P_082

OKST_P_028

OKST_P_031

OKST_P_027

OKST_P_036

OKST_P_035

OVUP_P_079

OVUP_P_089

OVUP_P_088

OVUP_P_087

OVUP_P_081

OVUP_P_080

OVV

OVV_A

OVV_A_010

OKST_P_001

OKST_P_002

OKST_P_003

OVV_P_053

OVV_P_024

OVV_P_133

OVV_P_136

OVUP_A_010

OKST_A_003

OVUP_P_084

OVUP_P_086

OVUP_P_085

OVUP_P_083

P-000

P-000

OVV

OKST_A_001

OVV_P_012

OVV_P_013

Číslo procesu

OVV_A_049
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Podpora uživatelů - IT helpdesk

Správa, údržba a opravy systémů úřadu (HW)

Správa, administrace a rozvoj informačních systémů

Personalistika

Zahájení pracovního poměru

Činnosti realizované na příslušném odboru

Činnosti realizované na Úseku hospodářské správy odboru vnitřních věcí

Činnosti realizované na Úseku mzdovém odboru fnančního

Činnosti realizované na Personálním úseku odboru kanceláře starosty a tajemníka

Činnosti realizované na Oddělení IT kanceláře starosty a tajemníka

Výběr zaměstnance

Hodnocení zaměstnanců

Ukončení pracovního poměru

Tvorba personálního nákladového modelu úřadu

Správa popisů pracovních míst a kompetečních modelů

Vedení personální evidence

Zabezpečení dodržování čerpání dovolené zaměstnanců

Zabezpečení dodržování BOZP

Zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy

Provádí kontrolu dodržování režimu pracovní neschopnosti

Průběh pracovního poměru

Hodnocení zaměstnanců

Kontrola pracovní neschopnosti

Evidence docházky

Vzdělávání

Zabezpečení odborné praxe studentů a stážistů

Vzdělávání zaměstnaců úřadu

Zabezpečení evidence pracovní doby

Administrativa starosty a místostarostů

Agendy zastupitelstva

Finanční a ekonomické agendy

Bankovní styk

zajištění bankovního styku

Finanční výbor

Zabezpečení činnosti finančního výboru

Inventarizace a evidence majetku

Evidence majetku města

Účtování o majetku města

Zajištění inventarizace majetku

Odepisování majetku 

Daně, daňová přiznání

Příprava pokladů k daňovému příznání - DPH, nemovitosti, DPPO

Podání daňového přiznání - nemovitosti, DPPO

Pokladny

Účtování pokladen

Vedení pokladen

Pokutové bloky

Evidence, výdej, vyúčtování pokutových bloků

Stravenky

Evidence, objednávání, vydávání stravenek

Účetnictví

Účtování příjmové části rozpočtu

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

01.02.01

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

01.01.06

01.01.46

01.01.02

OKST_P_009

OKST_P_012

OKST_P_011

OF_A

OF_A

OF_A

OF_A

OF_A

OF_A

OF_A

OF_A

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OKST_P_018

OKST_A

OKST_P_007

OKST_P_014

OKST_P_015

OKST_P_013

OKST_P_010

01.02.02

01.02.04

01.02.03

OKST_P_030

OKST_P_029

OKST_P_006

OKST_P_016

OKST_P_008

OKST_P_017

01.01.36

01.01.16

01.01.26

OKST_P_020

OKST_A_002

OKST_P_004

OKST

OF
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Účtování výdajové části rozpočtu města

Zpracování účetních a finančních výkazů

Účtování sociálního fondu

Zápis a zaúčtování faktur došlých a vydaných

Účtování fondu rozvoje bydlení

Pojištění majetku města

Evidence smluv

Zajištění výběrového řízení

Aktualizace pojištění v čase

Likvidace pojistných událostí

Interní audit a veřejnosprávní kontrola

Zajištění interního auditu a veřejnosprávní kontroly

Mzdy

Výdej a evidence stravenek

Sociální fond

Zpracování mezd

Výkaznictví a daňová přiznání

Agendy rady města

Řídící procesy úřadu

Taktické řízení úřadu

Řízení procesů

Finanční plánování a řízení rozpočtu

Zpracování finančního vypořádání

Poskytování finančních příspěvků

Přijímání úvěrů a půjček

Sestavení závěrečného účtu

Sestavení rozpočtu města

Sledování plnění rozpočtu, rozbory hospodaření, rozpočtové změny

Zajištění  vnějších zdrojů financování

Vyhledávání mimorozpočtových zdrojů financování

Metodické řízení

Analýza možností

Provozní controlling a reporting úřadu

Řízení vnitřních a právních předpisů

Zabezpečení výkonu funkce interního auditora na úseku informační bezpečnosti

Řízení interních projektů

Strategické řízení úřadu

Strategický controlling MěÚ

Strategické plánování MěÚ

Strategické řízení města

Zabezpečují činnost Výboru ZM pro strategický rozvoj města
Zabezpečuje přípravu a aktualizaci Akčního plánu vyplývajícícho ze Strategického plánu 
rozvoje města
Zabezpečuje zpracování koncepčních řešení v oblasti ekonomiky a strategie města

Strategické řízení ICT

Koncepční řízení ICT úřadu

Management konfigurací

Řízení aktiv

Management kontinuity a dostupnosti

Management bezpečnosti informací

ISVS

ISMS

Operativní řízení úřadu

OF_P

OF_P

OVV_P_128

OVV_P_130

OVV_P_129

OKST_P_019

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OKST

OKST_P_022

OKST_P_021

OKST_P_025

OKST_P_023

OKST

OVV_A_127

OKST_P

OKST_P

OF_A

OF_A

OF_A

TAJ

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OKST

TAJ - ok

ORM

ORM

ORM

Ř-000

OKST_P_005

OF_A
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Porada vedení města (PVM)

Porada vedoucích odborů (PVO)

Porada vedení města a organizací (PVMÚ)

Porada odborů (PO)

Hlavní procesy úřadu 

TISK-nepřiřazeno

Odbor rozvoje města

Zabezpečuje přípravu investičních akcí

Zabezpečuje regionální rozvoj

Zabezpečuje funkci manažera Městské průmyslové zóny
Zabezpečuje sběr informací o krajských a celostátních grantech od vedoucích odborů, 
ředitelů příspěvkových organizací a organizačních složek
Informování o zjištěných krajských a celostátních grantech a záměrech projektů

Zabezpečuje kontrolní činnost - četnost oprav kanalizace, jejich evidence, kvalita provádění

MA 21 a Zdravé město

Plní funkci zadavatele pořízení Regulačního plánu MPR

Zastupuje město v DSO Českomoravské pomezí

Zabezpečuje péči o kulturní památky v majetku města

Zpracovává Plán investičních akcí města

Zabezpečuje zpracování vyjádření stavebnímu úřadu

Zabezpečuje realizaci investičních akcí

Projektové řízení - investiční projekty

Zabezpečuje realizaci oprav kanalizace dle schváleného Plánu oprav kanalizace (POK)
Zabezpečuje spolupráci s ostatními odbory a provozovatelem kanalizace a úseku evidence 
majetku
Zabezpečuje průběh zadávání veřejných zakázek

Zastupuje město ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Plní funkci zadavatele pro pořízení územně plánovací dokumentace

Spolupráce s partnerskými městy

Zabezpečuje agendu garanta veškerých rozvojových aktivit města
Informuje o plánovaných rozvojových projektech a záměrech ve svém úseku, odboru či 
organizaci
Strategický plán rozvoje města

Zabezpečení přípravy návrhu a podmínek pro urbanistické a architektonická řešení

Zabezpečuje zpracování plánu rozvoje města

Dotační činnost

Zabezpečuje vydávání stanoviska k prodeji nebo pronájmu majetku města

Realizace investic a oprav budov ZŠ, MŠ

Zabezpečuje správu a aktualizaci zásobníku projektů

Projektové řízení - dotační projekty
Zajišťuje agendu příspěvků soukromým majitelům nemovitostí z Programu regenerace 
městské památkové rezervace
Koordinuje spolupráci města a podnikatelského sektoru

Zabezpečuje zpracování žádostí o dotace

Zabezpečuje zastupování města jako účastníka v územních řízeních

Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů

Zastupuje město v DSO Region MTJ

Zabezpečuje výběrová řízení

Zabezpečuje vložení nově pořízené nemovité investice do Katastru nemovitostí

Zabezpečuje koordinaci propagace a rozvoj cestovního ruchu

Zabezpečuje zavádění dokončených nemovitých investic do majetku města

Zabezpečuje tvorbu městského interiéru

Zabezpečuje koordinační činnosti týkající se kontroly stavu kanalizace

Svaz měst a obcí a Sdružení historických měst

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

OVV_P_097

ORM_P_124

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM_P_022

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

OVV_P_096

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM

ORM_P_021

ORM

TAJ - ok

TAJ - ok

TAJ - ok

TAJ - ok

ORM

ORM

H-000
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Zabezpečuje projektový a dotační management

Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP

Projektové řízení - jednoduchý interní projekt

Odbor kancelář starosty a tajemníka

Smlouvy

Tvorba a administrace smluv

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

OKST_P_042 Příprava smluv o půjčce

OKST_P_043 Příjem a kontrola žádostí

Centrální evidence smluv

Součinnost s jinými subjekty

Podávání zpráv o občanech

Procesní opatrovník

Zabezpečení výkonu trestu obecně prospěšných prací

Všeobecné přestupky

Projednávání přestupků

Výkaznictví na úseku přestupků

Sociální pohřeb

Zabezpečuje propagaci města

Pořizování a archivace fotodokumentace z akcí města

Zabezpečení překladatelské činnosti a tlumočení

Zabezpečení distribuce Moravskotřebovského zpravodaje

Vytváří a distribuuje tiskové zprávy

Zajišťuje agendu zahraničních styků města, především s partnerským městy

Podílí se na přípravě a realizaci společenských akcí města a regionu,

Zabezpečení obsahové aktualizace webu

Právní agenda

Vydávání stanovisek

Podávání trestních oznámení

Turistické informační služby

Cestovní ruch

Koncepční činnost

Městské noviny

Odbor životního prostředí

Veterinární péče

Povolování konání trhů a svodů zvířat

Zabezpečení mimořádných veterinárních opatření

Rybářství

Projednávání přestupků a správních deliktů na úseku rybářství

Rybářské stráže

Vydávání rybářských lístků

OŽP Vydávání rybářských lístků

OŽP Evidence rybářských lístků

Ochrana zvířat proti týrání
Rozhodování o zvláštním opatření - utracení zvířete odborně způsobilou osobou - podle § 
28d
Rozhodování o uložení zákazu chovu zvířat podle § 27b odst. 1

Rozhodování o propadnutí zvířete podle § 27b odst. 2
Rozhodování o zvláštním opatření - umožnění provádění péče o zvíře jinou osobou - podle § 
28e
Rozhodování o zvláštním opatření - umístnění týraného zvířete do náhradní péče - podle § 
28a
Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat

Rozhodování o zabrání týraného zvířete podle § 27c odst. 1

OŽP_P_149

OžP_P

OŽP_P_041

OŽP_P_040

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_A_011

OKST_P_050

OKST_P_044

OKST_P_045

OKST_P_051

OKST_P_052

OKST_P_053

OKST_A_006

OKST

OKST_A_009

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_012

OŽP_P_

TIC_P_002

TIC_P_003

OKST_P_054

OKST_P_055

OKST_P_056

OKST_P_057

ORM

ORM

ORM

OKST_A_005

OŽP_A_039

OZP

TIC_P_001

OŽP_A_147

OŽP_P_148

TIC_000

OKST_P_038

OKST_P_39

OKST_A_004

OKST_A_008

OKST_P_041

OKST_P_048

OKST_P_049

OKST

OKST_P_040

OKST_A
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Vydání obecně závazné vyhlášky stanovující trvalé označování všech psů

Projednávání správních deliktů dle § 27 a 27a
Rozhodování o zvláštním opatření - opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení - 
podle § 28b 
Rozhodování o zvláštním opatření - pozastavení činnosti do doby odstranění závad - podle § 
28c
Provádí regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat dle § 13b odst. 1

Projednávání podnětů podaných krajskou veterinární správou - podle § 22 odst. 1 písm. m) 

Rozhodování o předběžné náhradní peči o týrané zvíře podle § 28c osdt.1 

Vydání obecně závazné vyhlášky s pravidly pro pohyb psů

Vodní hospodářství a povodňové plánování

Povolení k některým činnostem - § 14

Povodňové prohlídky

Povodňové plány, uložení povinnosti zpracovat povodňový plán - § 71

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do 
kanalizace - § 16
Opatření k nápravě - § 42

Uložení povinnosti zpracovat manipulační řád - § 59 odst. 3

Rozhodování o zařazení vodního díla do kategorie TBD - § 61 odst. 5

Vodoprávní evidence - § 19

Zajišťuje záznamy o průběhu povodně a účastní se při zpracování zprávy o povodni

Stanovování ochranných pásem vodních zdrojů, jejich změn a rušení - § 30

Vydávání vyjádření - § 18

Manipulační řád vodního díla - § 115 odst. 17

Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami - § 12

Dokumentace a vyhodnocení povodní
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, v rámci kterých provádí 
ochranu množství vody, dále změna nebo zrušení povolení k nakládání, upuštění od 
požadavku na hydrogeologa - § 8, 9, 12
Rozhodování v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo - § 55 odst. 4

Vodoprávní dozor - § 110

Mimořádná opatření - § 109

Ochrana vodních děl - stanovení ochranných pásem - § 58
Záplavová území - u drobných vodních toků - stanovuje, popřípadě ukládá povinnost 
předložení návrhu, vymezuje aktivní zónu, stanovuje omezující podmínky mimo aktivní zónu 
- § 66
Vydávání souhlasů - § 17

Uložení povinnosti předložit návrh ochranného pásma - § 30 odst. 6

Rozhodnutí o podmínkách trvání vodního díla při zániku nakládání s vodami - § 15 odst. 7

Údaje zapisované do katastru nemovitostí - § 20
Rozhodování o úpravě, omezení, popř. zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami - 
§ 6 odst. 4
Povolení mimořádné manipulace - § 59 odst. 4

Schválení havarijního plánu uživatele závadných látek - § 39
Rozhodování o povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským 
melioracím - § 56 odst. 5
Rozhodování v pochybnostech o hranici koryta - § 44 odst. 3

Uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům - § 106 odst. 2
Metodicky řídí a předává informace povodňovým komisím obcí v rámci ORP Moravská 
Třebová, účastní se jednání povodňové komise města Moravská Třebová a povodňové 
komise ORP Moravská Třebová
Vydávání stavebních povolení k vodním dílům - § 15

Přestupky a kontrolní činnost

Kontrola agendy ZPF
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Kontrola agendy ochrany zvířat proti týrání

Kontrola agendy ochrany přírody

Kontrola agendy odpadové hospodářství

Kontrola agendy vodního hospodářství

Kontrola agendy rybářství

Kontrola agendy ochrana ovzduší

 Kontrola agendy lesního hospodářství

Kontrola agendy rostlinolékařské péče

Kontrola agendy myslivosti

Kontrola agendy vodovody a kanalizace

Rostlinolékařská péče
Ochrana  včel,  zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání 
přípravků
Oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče

Ochrana přírody a krajiny

Povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů

Povolení ke kácení dřevin, náhradní výsadba 
Vydávání závazných stanovisek k odlesňování a zalesňování pozemků a k výstavbě lesních 
cest a lesních melioračních systémů
Poskytnutí stanoviska k žádosti pro provozování záchranné stanice

Povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů

Památné stromy
Rozhodnutí o uvedení do původního stavu a uložení přiměřených náhradních opatřeních dle 
§ 86
Vydání závazného stanoviska k zásahu do  VKP

Registrace VKP

Uložení zajištění či použití prostředků dle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

Omezení a zákaz činnosti dle § 66 zákona č.114/1992 Sb.

Udělení souhlasu z hlediska krajinného rázu
Provádí místní šetření, sepisuje protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy při ohlášení 
škody dle § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb.
Pokuty za přestuply a jiné správní delikty

Povolení k rozšiřování kříženců

Vydání osvědčení a evidence živočichů

Podání návrhu na změnu nebo zrušení povolení k provozu

Uplatňování stanoviska k územním plánům a regulačním plánům

Přístup do krajiny

Vydání závazného stanoviska do registrovaného VKP

Uložení provedení nezbytných zásahů ve vztahu k dřevinám

Odchylný postup při ochraně ptáků

Vyhlášení přechodně chráněné plochy

Výzva ke sdělení údajů o paleontologickém nálezu

Vymezení a hodnocení místního ÚSES

Rozhodnutí o nezbytnosti biologického hodnocení dle § 67 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.

Pozastavení, omezení nebo zákaz kásení dřevin, pokud odporuje požadavkům na ochranu 
dřevin
Speciální stavební úřad (pro vodní díla)

Zákaz užívání stavby - § 122 odst. 4

Přestupky a správní delikty podle stavebního zákona, kontrolní činnost (státní dozor)

Změna stavby před dokončením - § 118 odst. 1

Nařízení zkušebního provozu - § 124 odst. 1

Nařízení odstranění stavby - § 129 odst. 1

Oznámení o užívání vodního díla - § 120
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Zkušební provoz - § 124 odst. 1

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla - § 122

Dodatečné povolení stavby - § 129 odst. 3

Prodloužení platnosti stavebního povolení - § 115 odst. 5

Povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 odst. 1

Souhrnné vyjádření k záměru

Odpadové hospodářství a odpady
Vydávání vyjádření v úz. a st.řízení, ke zřízení zařízení, změny výr.procesu,ke zřízení malých 
zařízení na BRO, výroba oxidu titan.
Vedení průběžné evidence odpadů

Roční výkaz ČSÚ o výdajích na ochranu životního prostředí

Podávání návrhu MŽP na zařazení odpadu do katalogu odpadů

Ukládá pokuty fyzickým osobám za přestupek dle § 69

Kontrola placení poplatků za ukládání odpadu na skládky u provozovatele

Vydávání sběrných nádob na odpady

Součinnost při kontrolách kolektivních systémů sběru odpadů

Přijímání hlášení od povinných subjektů

Výkazy pro EKO-KOM

Vydávání zákazu činnosti dle § 79 odst.1 písm. j)

Systém nakládání s komunálním odpadem

Vedení evidence a ohlašování vydaných souhlasů MŽP

Evidence a ohlašování odpadů za ORP

 Pokuty fyzickým osobám oprávn  ným k podnikání a právnickýmosobám

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Zpracování plánu odpadového hospodářství města

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Dohled nad provozem odpadového hospodářství obce

Uložení povinnosti odstranit odpad dle §79 odst. 1 písm. h) 185/2001 Sb.
Zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby dle §79, 
odst. 1 písm. h)    185/2001 Sb.
Zajišťování dat pro výkazy o separovaném sběru druhotných surovin od oprávněných osob 
(dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.)
Kontrola dle § 79 a 80 (zapojení do systému obce)

Zpracování ročního hlášení produkce a nakládání s odpady za město 

Uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům

Vedení a zpracování evidence odpadů v zařízení dle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.

Ověřování hlášení v ISPOP

Roční výkaz ČSÚ o produkci a nakládání s odpady

Oznámení zahájení, ukončení činnosti provozovny

Zajištění uskaldnění nebezpečných odpadů dle §58 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb,

Ruší souhlas udělený dle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

Myslivost

Ustanovení nebo zrušení ustanovení mysliveckou stráží - § 13

Výdej loveckých lístků pro české občany a pro cizince - § 47

Povolení odlovu mimo dobu lovu - § 40

Stanovení výše náhrady za přičlenění honebních pozemků - § 30 odst. 2    
Vydávání a vedení evidence nesnímatelných plomb pro označení ulovené zvěře jednotlivým 
uživatelům - § 49
Souhlas s vypouštěním zvěře do honiteb - § 5 odst. 2

Rozhodnutí o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře - § 9 odst. 2

Pořádání, organizace a zajištění průběhu přehlídky trofejí ulovené zvěře - § 6 odst. 1

Registrace honebních společenstev - § 20 odst. 2 
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Povolení lovu na nehonebních pozemcích - § 41

Omezení nebo zákaz vstupu do honitby - § 9 odst. 3

Pověření konáním přehlídky trofejí - § 6 odst. 1

Rozhodnutí o uznání honitby - § 29

Rozhodnutí o vysokocenných plodinách - § 54

Vedení evidence mysliveckých stráží a hospodářů a evidence loveckých psů - § 34 odst. 2

Odvolání a ustanovení mysliveckého hospodáře - § 35 

Vedení evidence honiteb a jejich využití - § 34 odst. 1 

Kontrola dodržování zákona o myslivosti uživateli honiteb

Povolení výjimky ze zakázaných způsobů lovu - § 45
Aktualizace elektronické verze kontaktů na honební výbor honebních společenstev v aplikaci 
IAIS - ROS
Rozhodnutí o krmení zvěře na náklady uživatele - § 11 odst. 5

Ukládání pokut - § 63 a § 64

Změna hranic honiteb - § 31 odst. 1 až 3

Změna minimálních nebo normovaných stavů zvěře - § 31 odst. 5

Vyjádření k lovu - § 36 odst. 5 

Rozhodnutí o zániku honitby - § 31 odst. 6 

Rozhodnutí o zániku nájemní smlouvy - § 33 odst. 6 písm. h) 

Souhlas s dočasným držením lišky obecné pro účely výcviku psů - § 7 odst. 2

Povolení mimořádného odlovu případně zrušení chovu - § 39 

Vedení rejstříku honebních společenstev - § 28 odst. 1

Vedení a zpracovávání myslivecké statistiky - § 38

Zemědělský půdní fond

Ukládání změny kultury zemědělské půdy dle § 2 odst. 3

Udělení souhlasu ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu dle § 2 odst. 2
Udělování souhlasu k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních 
komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 3
Udělování souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6

Ukládání pokut dle § 20
Udělování souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků dle § 3 
odst. 6
Ukládání odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti dle § 3 odst. 3
Rozhodování o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožující zdraví nebo 
život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin dle § 3 odst. 3
Rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF dle § 11 odst. 2
Uplatňování stanoviska k reguláčním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území dle 
§ 5 odst. 2
Rozhodování v pochybnostech o tom, že jde o součásti ZPF dle § 1 odst. 4

Vodovody a kanalizace

Rozhodování o povinnosti výkonu veřejné služby provozovatele V a K - § 22 odst. 2

Přestupky a správní delikty podle zákona o vodovodech a kanalizacích

Schvalování kanalizačních řádů - § 14 odst. 3
Vydává opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců (§ 15)
Ochranná pásma vodovodních řadů  a kanalizačních stok - povolování výjimek - § 23 odst. 
6
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - poskytování podkladů Krajskému úřadu

Stanovení, že se zákon vztahuje i na jiné vodovody a kanalizace - § 1
Ukládá povinnost se připojit na kanalizaci v případech, kde je to technicky možné (jen v 
Moravské Třebové) - § 3.
Povolování výjimek (souběh a křížení stok)

Evidence vodovodů a kanalizací - majetková a provozní - § 5

Rozhoduje, vznikne-li spor o rozsah oprávnění vyplývající z § 7 odst. 1 a 2

Dozor podle zákona o vodovodech a kanalizacích
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Rozhoduje o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního 
vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto zákona a rozhoduje o změně užívání stavby 
části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanali

Ochrana ovzduší

Kontroly povinností osob, provozovatelů stac.zdrojů dle § 16, § 17

Příprava OZV, podmínyk spalování suchých rostl.materálů nebo zákaz

Spolupráce s obcí při tvorbě vyhlášky o zóně s omezením provozu mot.vozidel

Ukládá pokuty § 23 a § 25

Spolupráce při tvorbě programu zlepšování kvality ovzduší

Stanovisko k umístění stacionárního zdroje

Projednává přestupky § 23

Rozhodnutí ke zjednání nápravy, o zastavení provozu § 22 provozovatelům zdroje

Zpřístupňování informací 

Kontrola tech.stavu a provozu spal.stac.zdroje na pevná paliva

Spolupracuje při tvorbě regulačního řádu

Projednává správní delikty

Povolení vyjímky vjezd do nízkoemisní zóny

Vydávání závazných stanovisek

Lesní hospodářství

Výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur - § 48 odst. 2 písm. f) 
Ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků dle zákona o uvádění do oběhu RM 
lesních dřevin - § 27 písm. b)
Provedení změny OLH - § 37 odst. 5

Předávání separátů lesních hosp. osnov vlastníkům

Výjimka mýtní těžby v porostech mladších 80 let - § 48 odst. 1) písm. j)    

Prohlášení za PUPFL - pochybnosti - § 48 odst. 1 písm. a) 

Ukládání pokut dle zákona o uvádění do oběhu RM lesních dřevin - § 27 písm. a)

Lesní hospodářství

Podmínky lesní dopravy po cizích pozemcích - § 48 odst. 1 písm. k)           

Ukládání pokut - § 48 odst. 1 písm. n)

Provádění dozoru nad dodržováním zákona o lesích-kontroly - § 51 odst. 1

Povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese - § 48 odst. 1 písm. f)

Uložení opatření k zajištění bezpečnosti majetku a osob - § 48 odst. 1 písm. h)

Uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků - § 48 odst. 1) písm. o)

Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa - § 48 odst. 1 písm. e)
Souhlas k vydání územního rozhodnutí a umístění stavby v ochranném pásmu PUPFL - § 48 
odst. 2 písm. c) 
Vydávání vyjádření k projektové dokumentaci - § 48 odst. 3

Evidence nájmů a výpůjček PUPFL - § 48 odst. 2 písm. a) 
Výkon dozoru nad dodržováním zákona o uvádění do oběhu RM lesních dřevin - § 27 písm. 
b)
Zajištění platby za zalesnění melioračními a zpevňujícími dřevinami - § 24 odst. 2

Ustanovení nebo zrušení lesní stráže - § 48 odst. 2 písm. g)
Soustředění údajů lesní hospodářské evidence – následné předání těchto údajů do centrální 
evidence (§ 3 vyhl. č. 285/2013 Sb, o rozsahu a způsobu předávání do centrální evidence - 
§ 48 odst. 2 písm. h) 
Udělení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče - § 48 odst. 2 písm. e) 

Kontroly prováděné v součinnosti s jinými subjekty (KrÚ, ČIŽP)     

Zajištění platby za činnosti OLH - § 36 odst. 7

Odnětí pozemků z PUPFL nebo omezení jejich využívání - § 48 odst. 1 písm. d)

Zajištění zpracování osnovy - § 48 odst. 2 písm. d)

Sělení lesních pozemků - § 48 odst. 1 písm. c)

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci - § 48 odst. 2 písm. b) 

Odnětí nebo udělení licence pro výkon funkce odb. lesního hospodáře - § 48 odst. 1 písm. l)

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_004

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_003

OŽP_P_002

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_A_001

OŽP_A_016

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_
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Souhlas s hromadnou sportovní akcí - § 48 odst. 1 písm. g)

Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře - § 48 odst. 1 písm. m)

Nezbytná opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí - § 48 odst. 1 písm. p)

Vyjádření k žádosti o těžbu - § 48 odst. 3

Výkon dozoru nad dodržováním zákona o lesích - § 48 odst. 2 písm. i) 

Prohlášení za PUPFL - § 48 odst. 1 písm. b)

Uložení opatření v případech mimořádných okolností - § 48 odst. 1 písm. i) 

Vyjádření k záměru zalesnění - § 48 odst. 3

Agendy tajemníka

Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku

Stížnosti a petice

Evidence a vyřizování stížností

Evidence a vyřizování petic

Základní registry RPP

Krizový manažer města

Administrativní bezpečnost

Zajištění nouzového přežití obyvatel

Zajištění krizových opatření

Zabezpečení ochrany "Zvláštních skutečností"

Pracovní povinnosti a pracovní výpomoci

Výpis z havarijního plánu pro ORP

Příprava obce na mimořádné události

Zproštění občanů

Zabezpečení informačních a komunikačních systémů krizového řízení

Branný zákon (odvodní řízení)

Požární ochrana města

Příprava občanů k obraně státu

Objekty důležité pro obranu státu

Opatření pro krizové stavy

OKST_P_065 Příprava hospodářských opatření pro krizové stavy

OKST_P_066 Regulační opatření

Finanční zabezpečení krizových opatření

Personální bezpečnost

Ochrana utajovaných informací

OKST_P_069 Plnění úkolu bezpečnostního ředitele úřadu

OKST_P_068 Vedení evidence písemností charakteru "Vyhrazené"

OKST_P_067 Koordinace činnosti na úseku ochrany utajovaných informací

Činnost Krizového štábu ORP

Činnost Bezpečnostní rady ORP

Krizové řízení

OKST_P_059 Součinnost při krizovém řízení

OKST_P_062 Kontroly

OKST_P_058 Stav nebezpečí

OKST_P_060 Evidence přechodných změnách pobytu osob

OKST_P_063 Přestupky

OKST_P_064 Správní delikty právnických osob

OKST_P_061 Krizový plán ORP

Příprava obce na krizové situace

Zabezpečení JSDHO

Věcné prostředky

Součinnost při havarijním plánování

Spolupráce při tvorbě havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánuOKST_P_070

OKST_P_093

OKST_A_011

OKST_P_081

OKST_P_087

OKST_P_084

OKST_P_083

OKST_P_077

OKST_A_012

OKST_P_095

OKST_P_078

OKST_A_013

OKST_P_094

OKST_P_082

OKST_P_091

OKST_P_086

OKST_P_076

OKST_P_071

OKST_P_075

OKST_P_092

OKST_P_072

OKST_P_090

OKST_P_088

OKST_P_080

OKST_P_085

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OKST_P_047

OKST_P_046

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OŽP_P_

OKST_P_037

OKST_A_007

OKST

OKST_A_010

TAJ
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Plán nezbytných dodávek

Fyzická bezpečnost
Seznámení PO a FO s charakterem možného ohrožení, záchrannými a likvidačními pracemi 
a ochranou obyvatelstva
Záchranné a likvidační práce při mimořádné události
Seznámení PO a FO s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a 
způsobem jejich provedení
Agenda čestných prohlášení dle zákona o střetu zájmů

Odbor výstavby a územního plánování

Územní plán

Návrh na pořízení územního plánu

Návrh územního plánu

Zadání územního plánu

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu

Vydání územního plánu

Územní studie

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny

Vymezení zastavěného území

Řízení o územním plánu

Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Dodatečné povolení

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Základní registry RUIAN

Odvolací řízení

Územně analytické podklady

Označování budov čísly

Přestupky a správní delikty v agendách odboru stavebního

Přestupky fyzických osob

Vybírání pokut

Správní delikty FO podnikajících a PO

Stavební řízení

Změna stavby před jejím dokončením

Žádost o vydání stavebního povolení

Uzavření veřejnoprávné smlouvy o provedení stavby
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani 
ohlášení
Spojené územní a stavební řízení

Stavební řízení

Vypracování vyjádření a stanovisek za stavební úřad

Sdělení pro Pozemkový úřad a Pozemkový fond

Zpracování podkladů pro soudní řízení

Územní řízení

Územně plánovací informace

Územní rozhodnutí

Řízení o výjimce

Regulační plán

Vydání regulačního plánu

Rozhodnutí o pořízení a zadání regulačního plánu

Řízení o regulačním plánu

Pořízení regulačního plánu

Pořízení regulačního plánu na žádost
Rozhodování o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(vyvlastňování)

OVUP_P_042

OVUP_P_050

OVUP_P_049

OVUP_P_044

OVUP_P_040

OVUP_P_043

OVUP_P_041

OVUP_P_076

OVUP_P_057

OVUP_P_053

OVUP_P_056

OVUP_P_052

OVUP_P_046

OVUP_P_055

OVUP_P_054

OVUP_P_092

OVUP_P_091

OVUP_P_038

OVUP_P_034

OVUP_P_065

OVUP_P_066

OVUP_P_064

OVUP_P_075

OVUP_A_007

OVUP

OVUP_P_094

OVUP_P_047

OVUP_P_033

OVUP_P_032

OVUP_P_037

OVUP_P_035

OVUP_P_048

OVUP_P_036

OKST_P_079

OKST_P_096

OKST_P_074

OKST_P_089

OKST_P_073

OVUP_P_054

OVUP_P_090

OVUP_A_005

OVUP_A_004

OVUP

OVUP

OVUP_A_009

OVUP_P_077

OKST

OVUP

OVUP_A_003

OVUP_P_031
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Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Údržba stavby

Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce

Pořádková pokuta

Nezbytné úpravy

Vyklizení stavby

Kontrolní prohlídka stavby

Užívání stavby

Kolaudační souhlas

Předčasné užívání stavby

Změna v užívání stavby

Zkušební provoz

Souhlas s užíváním stavby

Památková péče

Přestupky řízení v agendě pamaátková péče

Povinnosti správních úřadů

Obnova kulturních památek

Ochrana a užívání kulturních památek

Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky

Památková péče

Opatření k zajištění péče o kulturní památky

Ochranné pásmo

Vydávání koordinovaného stanoviska a závazného koordinovaného stanoviska

Spolupráce na koncepcích stavebního rozvoje města

Odbor finanční

Veřejné sbírky

Povolování sbírek

Zapečeťování, rozpečeťování  pokladniček

Dotace SR a EU

Příprava podkladů pro vyúčtování, MZ, kontroly,…

Výběr správních poplatků

Sport

Spolupráce se sportovními organizacemi a sdruženími

Pohledávky

Evidence pohledávek

Vymáhání pohledávek 

Kultura

Zabezpečení spolupráce s TIC

Zabezpečení vedení kroniky města

Zabezpečení korektury MT zpravodaje

Zabezpečení spolupráce s kulturními organizacemi a sdruženími

Ohlašování veřejných produkcí

FVE

Zpracování podkladů pro fakturaci příspěvkovým organizacím

Zpracování výkazů

Školství

Vedení rejstříku  škol a školských zařízení

Školská rada

Výkaznictví - státní správa ve školství

Zabezpečování konkursního řízení na obsazení ředitele PO

Zřizování a rušení škol a školských zařízení

Řešení stížností na pracovníky škol a školského zařízení

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF

OF_A

OF_A

OF_A

OVUP_P_029

OVUP_P_022

OVUP_P_026

OVUP_P_027

OF_P

OF_P

OVUP

OVUP

OF_A

OVUP_P_068

OVUP_P_059

OVUP_P_060

OVUP_P_062

OVUP_P_061

OVUP_P_023

OVUP_P_058

OVUP_P_022

OVUP_P_071

OVUP_P_069

OVUP_P_073

OVUP_P_070

OVUP_P_072

OVUP_A_008

OF_A

OF_A

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_A

OVUP_P_093

OVUP_P_028

OVUP_P_024

OVUP_P_025

OF

Název projektu:  „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“
Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Stránka 15 z 21



Poskytování stipendia

Univerzita III. věku

Metodické řízení příspěvkových organizací

Zabezpečení komise pro výchovu a vzdělávání

Zřizovací listiny

Energetický management VO

Kontrola vykázaných úspor ve vazbě na model projektu

Zasílání podkladů externí firmě (faktury za spotřebu)

Odbor vnitřních věcí

Organizační zajištění místního referenda

Organizační zajištění místního referenda

Organizační zajištění voleb

Organizační zajištění voled do Senátu

Organizační zajištění voled do ZM

Organizační zajištění voleb  do PS

Organizační zajištění voled do EP

Organizační zajištění voleb do KZ

Zajištění služby CzechPOINT na žádost

Cestovní doklady

Spisová dokumentace

Poskytování údajů z evidence cestovních dokladů

Přestupky na úseku cestovních dokladů

Vydání cestovního dokladu

Úřední deska úřadu vč. elektronické úřední desky

Vidimace a legalizace a identifikace

Vidimace

Zprostředkovaná identifikace

Legalizace

Zajištění agendy ztrát a nálezů

Evidence obyvatel

Správa dat v ROB

Změna a zrušení trvalého bydliště

Základní  registry ROB 

Matriční agenda

Občanský sňatek

Matriční doklad, náhlédnutí do matriční knihy

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zabezpečení činnosti komise rady města SPOZ

Zvláštní matrika

Církevní sňatek

Změna jména a příjmení

Matriční kniha

Dohled nad matriční činností

Zabezpečení konání občanských obřadů

Občanské průkazy

Potvrzení o občanském průkazu

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Vydání občanského průkazu

Přehled údajů o OP a jejich držitelích

Přestupky na úseku občanských průkazů

Spisová dokumentace

Likvidace OP a vyřazování evidenčních karet

OVV_P_024

OVV_P_021

OVV_P_023

OVV_P_027

OVV_P_025

OVV_P_039

OVV_P_042

OVV_P_037

OVV_P_044

OVV_P_137

OVV_P_022

OVV_P_048

OVV_P_047

OVV_P_019

OVV_P_018

OVV_P_040

OVV_P_043

OVV_P_041

OVV_P_138

OVV_P_006

OVV_P_005

OVV_P_003

OVV_P_004

OVV_P_029

OVV_P_046

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OF_P

OVV_P_009

OVV_P_139

OVV_A_017

OVV_P

OVV_A_036

OVV_A_020

OVV_P_038

OVV_A_008

OVV_A_002

OVV_P_079

OVV_A_028

OVV_P_016

OVV_A_045

OVV_P_007

OVV_P_031

OVV_P_030

OVV_P_032

OVV_P_026

OVV

OF_A

OF_P

OF_P
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Státní občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství ČR

Udělení státního občanství ČR

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

Majetková účtárna

Zpracování plánu údržby a oprav nemovitého majetku

Poplatkové agendy

Zajištění výběru poplatku za užívání veřejného prostranství
Zajištění výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

OMMKH Výběr poplatků v hotovosti

OMMKH Vydání OZV Poplatek 

OMMKH Nastavení IS

OMMKH_P Přijetí přiznání k poplatku

Zajištění výběru poplatku ze vstupného

Zajištění výběru správního poplatku za provozované výherní hrací přístroje

Zajištění výběru poplatku ze psů

Organizace a zabezpečení trhů

Místní komunikace

Zabezpečení úkolů na úseku místní dopravy ve městě

Zabezpečení správy a údržby místních komunikací

Zastupování města a vydávání vyjádření v řízení o zvláštním užívání veřejného prostranství

Vydávání souhlasů vlastníka k užívání místních komunikací

Zabezpečení instalace a údržby dopravního značení

Správa a údržba mostů

Vymáhání pohledávek

Zabezpečení vymáhání pohledávek vzniklých při činnosti místních poplatků

Hospodaření s byovým a nebytovým majetkem města
Příjetí žádosti a vydávání souhlasu s ubytováním v městských ubytovnách pro 
obstaravatelskou organizaci
Vedení evidence nájemních smluv nebytových prostor
Příjem žádostí o pronájem nebytových prostor a příprava podkladů pro rozhodování o 
pronájmu nebytových prostor
Zabezpečení kontroly a správy majetku v užívání PO

Vedení evidence nájemních smluv bytů
Přijetí žádosti a příprava podkladů pro rozhodování o přidělení bytu v Domech zvláštního 
určení 
Vedení evidence nebytových prostor

Vedení evidence nemovitého majetku v užívání PO
Zabezpečení kontroly činnosti obstaravatelské organizace v oblasti bytového fondu a správy 
bytového fondu
Příjem žádostí o přidělení bytu a příprava podkladů pro rozhodování o přidělování bytu

Zabezpečení činnosti bytové komise

Vedení evidence městských bytů

Válečné hroby

Vedení evidence válečných hrobů

Zajišťování oprav válečných hrobů

Zastupování města

Zastupování města v honebních společenstvech

Zatupování města ve společenstvích vlastníků

Zastupování města jako vlastníka - účastník řízení

Inženýrské sítě

Zabezpečení kontroly a údržby dešťových silničních výpustí
Zabezpečení státní správy v rozsahu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku

OMMKH_P_046

OMMKH_P_045

OMMKH_P_042

OMMKH_P_003

OMMKH_P_007

OMMKH_P_001

OMMKH_P_057

OMMKH_P_058

OMMKH_P_047

OMMKH_P_013

OMMKH_P_002

OMMKH_P_006

OMMKH_P_008

OMMKH_P_012

OMMKH_P_004

OMMKH_P_35

OMMKH_P_36

OMMKH_P_055

OMMKH_P_005

OMMKH_P_009

OMMKH_P_010

OVV_P_034

OMMKH_P_056

OMMKH_A_006

OMMKH_A_014

OMMKH_A_001

OMMKH_A_015

OMMKH_A_011

OMMKH_A_009

OMMKH_P_044

OMMKH_P_32

OMMKH_P_34

OMMKH_P_33

OVV_A_033

OMMKH_P_061

OMMKH_P_053

OMMKH_P_054

OMMKH_P_052

OMMKH_P_059

OMMKH_A_013

OMMKH_P_050

OMMKH_P_051

OMMKH

OMMKH_A_004

OVV_P_035
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Vydávání souhlasu se zřízením sídla v objektech, které jsou v majetku města

Městské lesy

Zabezpečení spolupráce s obstaratelskou organizací na koncepčních záležitostech

Zabezpečení kontroly správy lesů ve vlastnictví města

Zabezpečení správy toků majících vztah k majetku města

Podávání žádosti o kácení stromů (za město)

Historický majetek města

Zabezpečení mapování obecního majetku (historický majetek města)

Energetické hospodářství

Zabezpečení úkolů na úseku energetického hospodářství 

Majetkoprávní úkony

Zabezpečení zpracování podkladů pro znalecké oceňování nemovitého majetku

Zabezpečení přípravy majetkoprávních smluv

Zabezpečení kontroly dodržování smluvních podmínek

Uzavírání smluv o věcných břemenech včetně přípravy podkladů

Přijetí žádosti o převod, zpracování podkladů pro rozhodování

Zpracování dodatků kupních smluv (předčasné splacení)

Dražby nemovitého majetku města

Zpracování daňového přiznání daně z převodu nemovitostí

Vedení evidence majetkoprávních smluv

Přijetí žádostí o nájem pozemků, zpracování podkladů pro rozhodování

Výherní hrací přístroje

Vydávání povolení k provozu výherních hracích přístrojů, loterií a tombol

Vykonávání státního dozoru v oblasti výherních hracích přístrojů, loterií a tombol

Správa městského majetku

Zabezpeční správy toků v majetku města

Zabezpečení kontroly a údržby veřejného osvětlení

Pronájem reklamních ploch

Zabezpečení správy městské veřejné zeleně

Zabezpeční správy hřbitova z titulu vlastníka

Zabezpečení instalace a údržby městského mobiliáře

Zabezpečuje plnění úkoly na úseku movitého majetku města

Zabezpečení kontroly hřbitovů

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Kurátorství

Prevence kriminality

Komise sociální, zdravotní a péče o děti

Recepty a žádánky s modrým pruhem

Sociální práce

Komunitní plánování

Sanace rodiny

Zabezpečení pomoci občanům v nepříznivé sociální situaci 

Parkovací průkaz č. O7

Rozhodování o umisťování osob ve zdravotnickém zařízení

Provádění sociálního šetření

Poskytování sociálního poradenství

Distribuce Euroklíče

Pomoc sociálně nepřizpůsobivým osobám

Spolupráce se subjekty v oblasti sociální, zdravotní a charitativní

Spolupráce na plánech sociálních služeb

Zastupování při uzavírání smluv podle § 91 odst.6 zákona č. 108/2006

Vedení evidence a spisové dokumentace

OSVZ_P_031

OSVZ_P_032

OSVZ_P_028

OSVZ_P_018

OMMKH_P_27

OSVZ_P_029

OSVZ_P

OSVZ_P

OSVZ_P_026

OSVZ_P

OMMKH_P

OMMKH_P_120

OMMKH_P_117

OMMKH_P_015

OMMKH_P_048

OMMKH_P_049

OMMKH_P_119

OMMKH_P_016

OMMKH_P_118

OMMKH_P_122

OMMKH_P_014

OMMKH_P_121

OMMKH_P_40

OMMKH_P_37

OMMKH_P_38

OSVZ_A_022

OSVZ_P_033

OSVZ_P_027

OSVZ_P_024

OSVZ_P_034

OMMKH_A_012

OMMKH_A_005

OSVZ_A_036

OSVZ_A

OSVZ_P

OSVZ_P_039

OMMKH_P

OMMKH_P_29

OMMKH_P_31

OMMKH_P_26

OMMKH_P_060

OMMKH_A_007

OMMKH_A_008

OMMKH_A_010

OMMKH_A_003

OMMKH_P_39

OMMKH_P_041

OMMKH_P_043

OSVZ

OMMKH_P_28

OMMKH_P_30

OMMKH_P_25
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Ustanovení zvláštního příjemce

Pohledávky

Vymáhání pohledávek

Zabezpečení dostupnosti informací o možnostech poskytování sociálních služeb

Práva příslušníků nárosnostních menšin

Veřejné opatrovnictví

Zabezpečení metodického vedení PO

Sociálně-právní ochrana dětí

Pobyt dítěte mimo ústav

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
Podávání návrhů k soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, 
prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
Výchovná opatření

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině

Sociálně -právní ochrana ve zvláštních případech

Problematika domácího násilí v případě přítomnosti dětí v rodině

Zastoupení dítěte u soudu

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Vedení evidence a spisové dokumentace dětí

Opatření na ochranu dětí

Zařízení sociálně  výchovné činnosti

Pohotovostní služby

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů

Komise pro sociálně -právní ochranu dětí a poradní sbory
Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte do výchovy jiných fyzických osob 
než rodičů
Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a správními úřady

Kurátor (kuratela) pro mládež a činnosti s ní spojené

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu

Odbor dopravy

Pozemní komunikace (Silniční správní úřad)

Státní dozor

Silniční ochranná pásma

Používání silnice a místní komunikace při velkých stavbách

Ochrana silnice a místní komunikace

Výstavba silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace

Řízení o vydání rozhodnutí o uzavření provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci

Zvláštní užívání

Přestupkové řízení v agendě pozemní komunikace

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny

Průjezdní úsek a silnice

Předání údajů o uzavírkách CRU

Pevné překážky

Účelové komunikace

Užívání pozemních komunikací

Řízení o omezení obecního užívání účelové komunikace

Místní a přechodná úprava provozu

Silniční vegetace

Styk s dráhami

Agenda silniční dopravy

Návrh na zrušení živnostenského oprávnění

OD_P_004

OD_P_015

OD_P_009

OD_P_010

OD_P_012

OD_P_009

OD_P_006

OD_P_007

OD_P_017

OD_P_005

OD_P_008

OD_P_011

OD_P_020

OD_P_001

OD_P_002

OSVZ_P_021

OSVZ_P_012

OD_P_019

OD_P_013

OD_P_016

OD_P_014

OSVZ_P_007

OSVZ_P_018

OSVZ_P_004

OSVZ_P_015

OSVZ_P_062

OSVZ_P_017

OSVZ_P_006

OSVZ_P_011

OSVZ_P_013

OSVZ_P_002

OSVZ_P_020

OSVZ_P_008

OSVZ_P_030

OSVZ_P

OSVZ_A_001

OD_A_006

OD_A_005

OSVZ_P_009

OSVZ_P_010

OSVZ_P

OSVZ_P_003

OSVZ_A

OSVZ_P

OSVZ_P_040

OSVZ_P

OSVZ_P

OD

OSVZ_P_014

OSVZ_P_005

OSVZ_P
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Státní odborný dozor

Průkaz řidiče taxislužby

Evidence vozidel taxislužby

Registr dopravců

Agenda provozu vozidel na pozemních komunikacích

Stanice měření emisí

Registr silničních vozidel

Přestavba silničního vozidla

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla

Výkon státního odborného dozoru

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla

Vyhledání vlastníka vozidla na žádost exekutora

Agenda získávání a zdokonalování odborné způsobilosti

Technické podmínky provozování autoškoly

Registrace k provozování autoškoly

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Způsob výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění a jejich ukončení

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Dopravní značení

Vydání speciálního označení vozidla O 5

Agenda silničního provozu

Vydání paměťových karet pro digitální tachograf

Řidičské průkazy

Řidičské oprávnění

Zadržení řidičského průkazu

Registr řidičů

Agendy přestupků a správních deliktů

Správní delikty/přestupky dle  Z.č. 13/1997 Sb. (§42a, 42b)

Správní delikty/přestupky dle Z.č. 56/2001 Sb. (§84/4)

Správní delikt provozovatele vozidla dle Z.č. 361/2001 Sb. (§125f)

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě Z č.200/1990 Sb. (§ 46)

Řízení o uložení pořádkové pokuty

Přestupky v dopravě

Správní delikty/přestupky dle Z č. 168/1999 Sb. (§16,16a)
Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství dle Z 
č.200/1990 Sb. (§ 23)
Výkaznictví na úseku přestupků

Kauce

Vymáhání uložených pokut

Speciální stavební úřad

Ohlášení stavebních úprav

Stavební řízení - stavební povolení

Kolaudační souhlas dle Z č. 13/1997 Sb.

Stanovisko k územnímu plánu a k územnímu řízení

Připojování pozemních komunikací

Záležitosti dopravní obslužnosti

Komunikace s KrÚ ... kraje

BESIP

OD

Živnostenský úřad

Správní řízení z moci úřední

Přestupky a správní delikty

OD_P_018

OD_P_003

OD_P_132

Pověření osoby opráv

OOZU_A_013

OD

OOZU_P_024

OD_P_024

OD_P_025

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD_P_016

OD

OD

OD_P_015

OD_P_022

OD

OD_P_001

OD_P_003

OD_P_011

OD_P_019

OD_P_026

OD_P_002

OD_P_007

OD_P_010

OD_P_012

OD_P_021

OD_P_004

OD_P_005

OD_P_006

OD_P_008

OD_P_017

OD_P_014

OD_P_018

OD_P_020

OD_A_004

OD_A_001

OD

OD_A_131

OD_P_013

OD_P_023

OD

OD

OD_A_002

OD_A_003

OD_P_031

OOZU
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Přestupky na úseku podnikání (i zemědělského podnikání)

Výpisy z OR

Výběr/Uložení blokových a pořádkových pokut (i zemědělského podnikání)

Dozorová a kontrolní činnost

Kontrola zemědělských podnikatelů

Dozor nad omezením prodeje lihovin a tabákových výrobků

Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebítele

Provádění kontrol v součinnosti s ČOI

Dozor nad omezením provozu zastaváren v noční době

Cenová kontrola

Živnostenská kontrola

Tržní řád

Živnostenské podnikání

Výměna dat v rámci IMI systému

Registrace zemědělských podnikatelů

Konsolidace dat v RŽP

Ohlášení živnosti, žádosti o koncese, oznámení změn

Výpis ze živnostenského rejstříku

Provedení zápisu  do  živnostenského  rejstříku

Výzva k prokázání právního vztahu k sídlu

Poradenská činnost

Řízení o zrušení  nebo pozastavení živnostenského  oprávnění

Předávání informací o registracích a změnách

Řízení o vzniku živnostenského oprávnění

Předávání informací prostřednictvím CRM (Centrální registrační místo)

Základní  registry ROS

Projekty

OOZU_P_003

OOZU_P_008

OOZU_P_005

OOZU_P_004

OOZU_P_026

OOZU_P_006

OOZU_P_009

OOZU_P_010

OOZU_P_027

OOZU_P_022

OOZU_P_012

OOZU_P_011

OOZU_P_007

OOZU_P_002

OOZU_P_028

OOZU_A_001

OOZU_P_015

OOZU_P_023

OOZU_P_019

OOZU_P_018

OOZU_P_021

OOZU_P_020

OOZU_A_017

OOZU_P_014

OOZU_P_016

OOZU_P_029

ORM
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