
 
 

 
 

18. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 12. 11. 2020 vydat podle § 17 odst. 3 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 
Čl. I 

 
Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 18/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 21/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2001 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 28/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2001 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2002 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2002 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 28/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2003 Sb. hl. m. Prahy obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 17/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 19/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 32/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 33/2003 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 35/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 11/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2004 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2004 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 25/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 10/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2005 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2005 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 25/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 29/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 



2 
 

závazné vyhlášky č. 7/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2006 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2006 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 25/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2007 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 10/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2007 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 15/2007 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 7/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2008 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 13/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2008 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 18/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 22/2008 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2009 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č.  8/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2009 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 13/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 22/2009 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.  8/2010  
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 14/2010  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2011  Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2011  Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 15/2011 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2011 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2011 Sb. hl. m.  Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
8/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2012 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
8/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 15/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2014 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2014 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
1/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2015 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 13/2015 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
8/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 12/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 16/2016 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
10/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
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vyhlášky č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 17/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 18/2017 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2017 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
3/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 10/2018 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 16/2018 Sb. hl. 
m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
7/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 9/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 16/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 Sb. hl. m. 
Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 20/2019 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 
Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 
6/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 9/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 11/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2020 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 15/2020 Sb. hl. m. Prahy 
a obecně závazné vyhlášky č. 16/2020 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 
 
 
1. § 25 a 25a znějí: 

„§ 25 
 
 Jednotlivým městským částem pořizovatel zašle zpracovanou aktualizaci územně 
analytických podkladů hlavního města Prahy pro úroveň obce a kraje; územně plánovací 
dokumentace hlavního města Prahy včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud 
se zpracovává, pořizovatel projedná se všemi městskými částmi.  
  

§ 25a 
 
 (1) Pořizovatel zašle městským částem jednotlivě územně analytické podklady hlavního 
města Prahy pro úroveň obce a jejich úplnou aktualizaci, zpracované v rozsahu a formě stanoveném 
zákonem.  
  
 (2) Městské části mohou do 60 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele své písemné 
připomínky, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území a rozsahu určení problémů k řešení 
v územně plánovacích dokumentacích. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  
  
 (3) Připomínky městských částí k územně analytickým podkladům hlavního města Prahy 
pro úroveň obce nebo jejich aktualizaci pořizovatel vyhodnotí. Podle výsledků projednání 
pořizovatel územně analytické podklady hlavního města Prahy pro úroveň obce nebo jejich 
aktualizaci upraví. 
 

(4) Pořizovatel zašle územně analytické podklady hlavního města Prahy pro úroveň kraje 
a jejich úplnou aktualizaci, zpracované v rozsahu a formě stanovené stavebním zákonem, městským 
částem na vědomí nejméně 30 dní před jejich předložením zastupitelstvu hlavního města Prahy.“.  
 
 
2. V příloze č. 2 položka č. 44 zní: 
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„Pol. Předpis § Předmět působnosti 
  44.               38 zřizování komise pro sociálně-právní ochranu dětí jako  
                                   odst. 1 zvláštního orgánu městské části Praha 1 až 22, přičemž komise 
                                               uvedených městských částí vykonávají přenesenou působnost 
                                               na území podle § 4 odst. 2 až 23 této vyhlášky“.  
 
 
3. V příloze č. 2 se za položku č. 44 vkládá nová položka č. 45, která zní: 
 
„Pol. Předpis § Předmět působnosti 
  45.             39  možnost zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany na základě  
             odst. 2 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany“. 
 
Dosavadní položky č. 45 až 66 se označují jako položky č. 46 až 67. 
 
 
4. V příloze č. 2 se za položku č. 62 vkládá nová položka č. 63, která zní: 
 
„Pol. Předpis §   Předmět působnosti 
  63.                            94    spolupráce s krajem při určování sítě sociálních služeb na území 
                                   písm. f) kraje; za tím účelem sdělování kraji informací o kapacitě sociálních 
                                                 služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce 
                                                 a spoluvytváření podmínek pro zajištění potřeb těchto osob“. 
     
Dosavadní položky č. 63 až 67 se označují jako položky č. 64 až 68. 
 
 
5. Příloha č. 3 zní:  
                                   „Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy 
 
 

Záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti všech městských částí nad rozsah 
stanovený zákonem 

 
+----+------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
|Pol. |Předpis   |   §            |Předmět působnosti                                                                               | 
+----+------------+--------------+----------------------------------------------------------------------------------
+ 
1. zákon č.            29  zajišťování účasti velitelů 
   133/1985 Sb.           odst. 3  a strojníků jednotky sboru 
                                   písm. a) dobrovolných hasičů městské části na odborné přípravě 
 
2.    29  zajišťování úkolů požární 
                                   odst. 3  ochrany pro období stavu 
                                   písm. b)  ohrožení státu a válečného stavu 
 
3. zákon č             1  udělování souhlasu k výpovědi 
    124/1990 Sb. písm. b) nájmu 
 
4. zákon č.             4  rozhodování o výši nájemného 
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    298/1990 Sb. odst. 4 
 
5. zákon č.             12  rozhodování o výši nájemného 
   403/1990 Sb.  odst. 3 
 
6. zákon č.            15  rozhodování o výši nájemného 
    427/1990 Sb.         odst. 2 
 
7. zákon č.             15   řízení o místních poplatcích v rozsahu stanoveném 
    565/1990 Sb.     vyhláškami o místních poplatcích 
 
8. zákon č.              12   rozhodování o výši nájemného 
    87/1991 Sb.            odst. 3 
 
9. zákon č.             25   rozhodování o výši nájemného 
    229/1991 Sb.          odst. 4 
 
10. zákon č.              11   rozhodování o návrhu na předběžný 
     102/1992 Sb.     zákaz zřejmého zásahu do pokojného 
stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav 
 
11. zákon č.              76   s výjimkou území národních parků, národních přírodních  
     114/1992 Sb. odst. 1    rezervací, národních přírodních památek, přírodních 
                                   písm. a)  rezervací, přírodních památek a ochranných pásem  
                                     těchto zvláště chráněných území povolování kácení 
                                                           ukládání náhradní výsadby podle § 9 a vedení přehledu  
                                                           pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 
 
12.    76  s výjimkou území národních parků a jejich ochranných  
                     odst. 1   pásem vedení přehledu o veřejně přístupných účelových  
                     písm. b)  komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém  
                                                           správním obvodu 
 
13.     77    ukládání provedení nezbytných zásahů včetně pokácení  
                      odst. 1 písm. g) dřevin podle § 7 odst. 2 
      
14.    77   přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování  
                      odst. 1   o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin  
                    písm. h) podle § 8 odst. 2 a 4 
 
15.    77    výkon státního dozoru v ochraně přírody a krajiny 
                                   odst. 1 písm. o) podle § 85 odst. 1 
16.    77   rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení 
                      odst. 1   do původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládání 
                       písm. p)  provedení přiměřených náhradních opatření  
                        podle § 86 odst. 2 a projednávání přestupků podle § 87 a 88 
 
17. zákon č.              6   rozhodování o výši nájemného 
      126/1992 Sb.   odst. 4 
18. zákon č.              9a   vykonávání dohledu 
      273/1993 Sb.    nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5  
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19.     10a  ukládání pokut za porušení povinností podle § 4 odst. 5 a 6 a § 5 
 
20. zákon č.              8   plnění úkolů a poskytování údajů 
      222/1999 Sb.        písm. a)  pro zabezpečení obrany státu podle požadavků 
                                                           úřadu městské části nebo Magistrátu hlavního města Prahy 
 
21.     8   zabezpečování výběru a povolávání 
            písm. b)  fyzických osob k pracovním výpomocím 
                                                           nebo pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany       
                                                           státu podle rozhodnutí úřadu městské části 
 
22.    8    podílení se na zabezpečení dodání 
      písm. c)  určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování  
                                                           obrany státu podle rozhodnutí úřadu městské části 
 
23.    8   plnění úkolů spojených s prověřováním opatření 
      písm. d)  pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí 
                                            ministerstva, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části 
 
24.     8   poskytování potřebné součinnosti v případě výcviku 
     písm. e)  ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů; 
     sepisování škod způsobených právnickým a fyzickým  
                                                           osobám a škod způsobených na majetku obce, došlo-li 
                                                           ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil 
                                                           s nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu 
 
25.     8    uplatňování požadavků na přípravu občanů 
    písm. f)  k obraně státu u Magistrátu hlavního 
                                                města Prahy cestou úřadu městské části a organizování jejich přípravy 
 
26.     8   plnění úkolů spojených s evakuací obyvatel 
     písm. g)  podle rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy 
                                                           nebo úřadu městské části a poskytování potřebné součinnosti 
                                                           při ochraně majetku evakuovaných osob 
 
27.     52   součinnost s občanskými sdruženími, církvemi, 
     odst. 5   náboženskými společnostmi a dalšími právnickými 
       osobami při jejich podílu na přípravě občanů k obraně státu 
 
28.    52   odpovědnost za přípravu občanů k obraně státu 
                                   odst. 6   podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů 
 
 
29. zákon č.             10    plnění všech uvedených povinností obecního úřadu 
      359/1999 Sb.  odst. 1   
 
 
30.    14    podávání podnětů soudu k opatřením týkajícím se 
    odst. 6   výchovy dětí podle zvláštního právního předpisu 
                                                           a neprodlené uvědomování obecního úřadu obce 
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                                                           s rozšířenou působností o podání podnětu 
 
31.    15    povinnost zajistit dítěti bez péče přiměřené jeho věku 
      odst. 1   neodkladnou péči a o provedeném opatření neprodleně  
                                                           uvědomit obecní úřad obce s rozšířenou působností 
 
32.    32   plnění všech uvedených povinností obecního úřadu  
       odst. 1   při péči o děti uvedené v § 6 
 
33.    37   učinění opatření k ochraně života a zdraví a zajištění 
      odst. 1   uspokojování základních potřeb v nejnutnějším rozsahu  
                                                           včetně zdravotní péče dítěti uvedenému v § 2 odst. 3 
 
34.    37    neprodlené uvědomování úřadu příslušné městské části  
    odst. 2   Praha 1- 22 o opatřeních uvedených v odstavci 1 
 
35.    51    plnění uvedených povinností na základě vyžádání soudu,  
                                   odst. 3              obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo státního 
                                                           zastupitelství 
 
36. zákon č.              5   zpracovávání údajů vedených v informačním systému 
     133/2000 Sb.     pro Ministerstvo vnitra, a to v rozsahu údajů, které 
                                 předává podle § 6; užívání údajů z informačního systému 
                                                           o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají 
                                                           podle zvláštních právních předpisů povolen pobyt ve správním 
                                                           obvodu úřadu městské části, a to v rozsahu údajů uvedených 
                                                           v § 3, s výjimkou údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a p) 
                                                           a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r), nelze-li záznam o poskytnutí 
                                                           údajů podle tohoto zákona zpřístupnit  
 
37.    6   předávání údajů o změně, zrušení nebo ukončení trvalého 
     písm. a)  pobytu občana obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
 
38.     8   poskytování obyvateli údajů vedených v informačním 
     odst. 3   systému k jeho osobě 
 
39.    8a    vyzývání obyvatele k ověření údajů v informačním 
     odst. 2   systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění 
                                                           aktuální správnosti a úplnosti údajů 
 
40.    10   přijímání ohlášení občana o změně místa trvalého 
    odst. 5   pobytu 
 
41.    10    oddělování vyznačené části občanského  
     odst. 7   průkazu při změně místa trvalého pobytu; vydávání  
                                                           potvrzení o změně místa trvalého pobytu; povinnost 
                                                           bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého 
                                                           pobytu spolu s údaji o jménu, popřípadě jménech, příjmení 
                                                           a datu narození občana obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
                                                           působností, který občanský průkaz vydal; povinnost oznámit 
                                                           vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému 
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                                                           pobytu u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c) ve lhůtě 
                                                           15 dnů od zaevidování změny s uvedením jména, příjmení 
                                                           a data narození oprávněné osoby 
 
42.    10    sdělování vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené 
     odst. 8   části na jeho žádost jména, popřípadě jmen, příjmení 
                                                           a data narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého 
                                                            pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho 
                                                            vymezené části 
 
43.    10   vyzývání občana k odstranění nedostatků, 
     odst. 9   zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu 
       nedostatky v předkládaných dokladech nebo 
                                                           rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému;             
                                                           stanovování lhůty k jejich odstranění; pokud občan 
                                                           ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodování o tom, 
                                                           že změna trvalého pobytu nebude zaevidována 
 
44.    10   přijímání písemného sdělení občana, že se rozhodl 
     odst. 12  ukončit trvalý pobyt na území České republiky 
 
45.    12   rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
    odst. 1   byl-li zápis proveden na základě pozměněných, 
    písm. a)  neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě 
                                                           nebo nesprávně uvedených skutečností 
 
46.    12   rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
                                   odst. 1   byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen 
      písm. b)     k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je 
                                                           podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání 
                                                           za účelem bydlení 
 
47.    12   rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
    odst. 1  zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo   
      písm. c)  vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci 
                                                           obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana 
                                                           a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část 
 
 
48. zákon č.             15   zajišťování připravenosti městské části na mimořádné 
     239/2000 Sb.         odst. 1   události a podílení se na provádění záchranných 
      a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva 
 
49.     15   organizování přípravy městské části na mimořádné události 
                                    odst. 2 písm. a)  
 
50.     15   podílení se na provádění záchranných a likvidačních 
     odst. 2 písm. b) prací s integrovaným záchranným systémem 
      
51.    15   zajišťování varování, evakuace a ukrytí osob 
      odst. 2 písm. c) před hrozícím nebezpečím 
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52.     15   poskytování hasičskému záchrannému sboru kraje 
    odst. 2   podkladů a informací potřebných ke zpracování 
    písm. e)  havarijního plánu hlavního města Prahy nebo vnějšího 
      havarijního plánu 
 
53.    15   podílení se na zajišťování nouzového přežití obyvatel 
     odst. 2 písm. f) městské části 
       
54.     15   seznamování právnických a fyzických osob v městské  
     odst. 4   části s charakterem možného ohrožení, s připravenými 
        záchrannými a likvidačními pracemi a ochrannou 
                                                          obyvatelstva, za tímto účelem organizování jejich školení 
 
55.    16    zajišťování varování osob nacházejících se na území 
     písm. a)  městské části před hrozícím nebezpečím při provádění 
                                                           záchranných a likvidačních prací 
 
56.    16   organizování v dohodě s velitelem zásahu, starostou  
    písm. b)  městské části evakuace osob z ohroženého území  
       části při provádění záchranných a likvidačních prací 
 
57.    16   organizování činnosti městské části v podmínkách 
     písm. c)    nouzového přežití obyvatel městské části při provádění 
                                                           záchranných a likvidačních prací 
 
58.    16    oprávnění vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 
     písm. d)  osobní nebo věcné pomoci při provádění záchranných 
      a likvidačních prací 
 
59. zákon č.                zajišťování připravenosti městské části na řešení 
      240/2000 Sb. 21 odst. 1  krizových situací možnost zřízení krizového štábu 
 
60.     21 odst. 2  městské části jako svého pracovního orgánu za účelem 
                                    písm. a)   přípravy na krizové situace a jejich řešení  
 
61.     21 odst. 2  za krizové situace zajišťování provedení stanovených  
     krizových opatření v podmínkách správního obvodu městské části             
 
62.    21 odst. 2   lnění úkolů stanovených starostou obce s rozšířenou  
                                    písm. c)   působností a orgány krizového řízení při přípravě   
      na krizové situace a při jejich řešení a úkolů a opatření   
      uvedených v krizovém plánu obce s rozšířenou působností          
 
 
63.     21 odst. 2  odpovědnost za využívání informačních  
     písm. d)   a komunikačních prostředků a pomůcek krizového   
      řízení určených Ministerstvem vnitra   
 
64.     21 odst. 3  zabezpečování varování a informování osob 
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    písm. a)   nacházejících se na území městské části před hrozícím 
                                                           nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak 
                                                           již neučinil hasičský záchranný 
                                                           sbor kraje v době krizového stavu   
 
65.   21 odst. 3  nařizování a organizování evakuace osob z ohroženého 
   písm. b)   území městské části v době krizového stavu  
 
66.    21 odst. 3  organizace činnosti městské části v podmínkách  
                                   písm. c)  nouzového přežití obyvatelstva v době krizového stavu   
 
67.    21 odst. 3  zajišťování organizace dalších opatření nezbytných  
    písm. d)   pro řešení krizové situace v době krizového stavu 
 
68.     21a odst. 1  organizace přípravy městské části na krizové situace 
     písm. a) 
 
69.       21a odst. 1  poskytování obecnímu úřadu obce s rozšířenou  
     písm. b)  působností podkladů a informací potřebných  
       ke zpracování krizového plánu správního obvodu 
      obce s rozšířenou působností          
 
70.    21a odst. 1  vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu  
     písm. c)  osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předávání  
      údajů v ní vedených obecnímu úřadu obce s rozšířenou  
                                                           působností, v jejímž správním obvodu se nachází    
 
71.    21a odst. 1  vedení evidence údajů o přechodných změnách 
    písm. d)     pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou 
                                                           shromažďuje údaje, a předávání údajů v ní vedených 
                                                           obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž 
                                                           správním obvodu se nachází                       
 
72.   21a odst. 1 písm. e) podílení se na zajištění veřejného pořádku                
     
73.    21a odst. 1  plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce  
     písm. f)   s rozšířenou působností při přípravě na krizové 
                                                           situace a jejich řešení                  
 
74.    21a odst. 2  seznamování právnických a fyzických osob způsobem 
      v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, 
                                                 s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení 
 
75.    22    uhrazování nákladů vynaložených na provedení 
     odst. 2   krizových opatření stanovených obcí        
76. zákon č.              125e   projednávání přestupků spáchaných porušením dopravní 
      361/2000 Sb.  odst. 1   značky č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ a IP 13c  
                „Parkoviště s parkovacím automatem“ 
                                                           (vyhláška č. 294/2015 Sb.) výhradně v souvislosti 
      s narušením režimu parkování v zónách placeného 
      stání zřízených na území příslušné městské části, 
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                                                           vyjma přestupků spáchaných s vozidly, u nichž nebyl zjištěn 
                                                           z informačního systému vedeného podle zvláštního právního 
                                                           předpisu (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.) provozovatel vozidla 
 
77. zákon č.             80 odst. 1  kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné  
     185/2001 Sb.   písm. a)    k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro  
                           nakládání s komunálním odpadem pouze na základě  
                           písemné smlouvy s obcí, a zda fyzická osoba, která není 
                                                    podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem      
 
78. zákon č.                80    ukládání pokut právnickým osobám a projednávání  
    odst. 1    přestupků právnických nebo podnikajících fyzických  
                                   písm. b)   osob podle § 66 odst. 1, s možností současně stanovit  
                                    opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným 
rozhodnutím  
 
79.  zákon č.  80   projednávání přestupků fyzických osob podle § 69, 
     odst. 1   s možností současně stanovit opatření a lhůty pro  
                      písm. c)    zjednání nápravy samostatným rozhodnutím     
 
80.    80   kontrola, zda právnické osoby a fyzické     
    odst. 1   osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno  
     písm. d)  využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem  
 
81.    80 odst. 1   kontrola placení poplatků za ukládání odpadů 
     písm. e)   na skládky u provozovatele skládky   
 
82. zákon č.              20 odst. 2  vydávání a odebírání rybářských lístků 
      99/2004 Sb.   
 
83. zákon č.              92a   projednávání přestupků podle § 92a odst. 1  
      373/2011 Sb.  odst. 3 
 
84. zákon č.              11 odst. 4  možnost vydat vyjádření k řízení podle odstavce  
      201/2012 Sb.    2 písm. b) 
 
85. zákon č.              63 odst. 3  přijímání opisu zápisu provozovatele tomboly 
      186/2016 Sb. 
 
86.    64 odst. 5        přijímání opisu zápisu provozovatele turnaje malého rozsahu 
 
87.    97 odst. 1   udělování povolení k umístění herního prostoru k provozování 
                                                           binga, technické hry a živé hry 
 
88.    98 odst. 1   vydávání povolení k umístění herního prostoru 
89.     98 odst. 2   povolování umístění herny nebo kasina, provozování  
      příslušné hazardní hry, provozní doby herního prostoru a počtu 
                                                           koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra 
                                                           provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla 
                                              a přesného počtu herních pozic, v povolení k umístění herního prostoru 
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90.    101 odst. 1  přijímání oznámení o změnách skutečností, 
                                                 na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru 
 
91.    102 odst. 1  nahrazování dosavadního povolení k umístění herního  
     prostoru novým 
 
92.    103 odst. 1  zasílání výzvy provozovateli při nesplnění podmínek  
                     stanovených pro vydání povolení k umístění herního 
prostoru 
 
93.    103 odst. 2  zrušování povolení k umístění herního prostoru z moci úřední 
 
94.    103 odst. 3  zrušování povolení k umístění herního prostoru  
       na žádost provozovatele 
 
95.    106   přijímání ohlášení hazardních her 
 
96.    108 odst. 1  vydávání rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované  
     hazardní hry 
 
97.    108 odst. 2  rozhodování o zákazu provozovaní ohlašované hazardní hry 
 
98.    108 odst. 3  oznamování rozhodnutí o zákazu provozování  
     ohlašované hazardní hry vyvěšením na úřední desce 
                                                           a zasílání tohoto rozhodnutí ohlašovateli 
 
99.    113 písm. b)  výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her 
 
100.     115 písm. a)   rozhodování o vydání, změně nebo zrušení povolení  
     k umístění herního prostoru 
 
101.    115 písm. b)   přijímání ohlášení hazardní hry 
 
102.    117 odst. 1   poskytování veškerých informací nezbytných  
                                                           pro výkon dozoru Ministerstvu financí 
 
103.    117 odst. 2  přijímání informací nezbytných pro výkon dozoru  
     od Celního úřadu 
104.    117 odst. 3  přijímání informací nezbytných pro povolovací řízení   
       písm. b)  od Ministerstva financí 
 
105.   131 odst. 1  zpracovávání údajů nezbytných pro výkon povolovacího  
      řízení a pro zajištění řádného provozování hazardních  
     her, včetně osobních údajů 
 
106. zákon č.             8 odst. 2   poskytování informací správci daně o ohlášení hazardní 
        187/2016 Sb.  písm. a)           hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her 
 
107.     8 odst. 2  poskytování informací správci daně o vydání, změně  
    písm. b)  nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru 
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108.     8 odst. 2  poskytování dalších informací získaných při výkonu své  
     písm. c)   působnosti v oblasti hazardních her správci daně,  
       pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy  
      daně z hazardních her 
 
109. zákon č.              60    řízení o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě 
        250/2016 Sb.      odst. 2 písm. a)  
 
110.    60 odst. 2 písm. b) řízení o přestupcích proti veřejnému pořádku 
       
111.    60 odst. 2 písm. c) řízení o přestupcích proti občanskému soužití 
      
112.     60 odst. 2 písm. d) řízení o přestupcích proti majetku  
     
113. zákon č.              30   vykonávání kontroly dodržování všech povinností  
        65/2017 Sb.  odst. 2   stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností  
       podle § 4, § 6 odst. 6, § 7, 12, 23 a 26 až 29 
 
114.    40   projednávání přestupků podle tohoto zákona, jde-li   
     odst. 1   o přestupky podle § 35 odst. 1,  
     písm. a)  § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 
 
Poznámka: 
Vzhledem k nedostatku prostoru jsou v tabulce uváděna pouze čísla původních znění právních 
předpisů. Všechny uvedené právní předpisy je samozřejmě nutno používat v platném znění, 
tj. ve znění všech jejich změn a doplnění.“.  
 
 
6. Příloha č. 4 zní:  

                                   „Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy 
 

Záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti městských částí uvedených v § 4 odst. 1 
nad rozsah stanovený zákonem 

 
 +----+----------+----------------------+----------------------------------------------------------------------------
+ 
 |Pol. | Předpis | §                  |  Předmět působnosti                                                        | 
+----+----------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------
+ 
1. zákon č.              čl. I            protest směnky 
   191/1950 Sb.  § 79 
 
2.                          čl. II. § 57     protest šeku 
    
3. zákon č.              20a  
   62/1988 Sb.             odst. 1            projednávání přestupků fyzických osob podle § 20 odst. 2 
4. zákon č.             14b  
    84/1990 Sb.             odst. 1            projednávání přestupků podle tohoto zákona 
 
5. zákon č.              7a    rozhodování o provozování 
   455/1991 Sb.  odst. 2   živnosti průmyslovým způsobem 
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6.     7a    rozhodování o změně živnostenského listu nebo 
     odst. 7   pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení 
      živnostenského oprávnění 
 
7.    8    možnost prominout překážku uvedenou 
     odst. 5   v § 8 odst. 2 větě první a odst. 3   
                               
8.    10   vydávání osvědčení nahrazujícího průkaz 
      odst. 3     živnostenského oprávnění 
 
9.    11   ověřování znalosti českého nebo slovenského jazyka 
     odst. 2   a odpovědného zástupce 
 
10.    11    schvalování odpovědného zástupce pro živnost 
     odst. 7   koncesovanou 
 
11.    11    možnost povolit provozování živnosti na nezbytně 
      odst. 10  dlouhou dobu bez odpovědného zástupce 
 
12.     13   vydávání průkazu živnostenského oprávnění dědicům 
     odst. 4   ze zákona, dědicům ze závěti a pozůstalému manželovi 
 
13.     17   vyžadování na podnikateli prokázání vlastnického 
                                    odst. 2   nebo užívacího práva k objektům nebo místnostem 
provozovny 
 
14.     17    informování podnikatele o zápisu provozovny 
                                   odst. 6   do živnostenského rejstříku 
15.    27   ukládání nebo měnění podmínek provozování 
    odst. 2   živnosti 
 
16.    28    rozhodování o rozsahu živnostenského oprávnění 
     odst. 3   v pochybnostech 
 
17.     31    vyžadování dokladů prokazujících způsob 
     odst. 3   nabytí zboží nebo materiálu 
 
18.    31   vyrozumívání podnikatele o zápisu přerušení 
     odst. 9   provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti 
                                                           do živnostenského rejstříku 
 
19.    31   vyžadování sdělení, zda podnikatel živnost provozuje 
     odst. 13   a doložení dokladů prokazujících provozování živnosti 
 
20.    47 odst. 1 vydávání živnostenského listu 
21.   47 odst. 4 vyzývání podnikatele k odstranění závad ohlášení 
     
22.    47  rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění 
    odst. 5   ohlášením nevzniklo, neodstraní-li podnikatel závady 
      ohlášení ve stanovené lhůtě; rozhodování o tom, 
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     že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik 
      živnostenského oprávnění 
 
23.    47   rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění 
    odst. 6   ohlášením nevzniklo, nesplňuje-li ohlašovatel 
                                                           podmínky stanovené živnostenským zákonem; rozhodování 
                                                           o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik 
                                                           živnostenského oprávnění 
 
24.     47   žádání nadřízeného orgánu o prodloužení lhůty 
                                   odst. 7   k vydání živnostenského listu; informování 
      ohlašovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení 
 
25.    47   oznamování podnikateli, že živnostenský list byl vydán 
    odst. 8     v rozporu se zákonem; zrušení živnostenského listu a  nové 
                                                           jednání ohlášení; rozhodování o tom, že živnostenské 
                                                          oprávnění ohlášením nevzniklo nebo vydání nového 
                                                          živnostenského listu 
 
26.    47   vydávání opraveného živnostenského listu 
                     odst. 9   a jeho doručování podnikateli 
 
27.     48   zasílání opisu živnostenského listu příslušnému 
    odst. 1   správci daně z příjmu, Českému statistickému 
      úřadu, úřadu práce, příslušné správě sociálního 
                                                           zabezpečení a orgánu nebo organizaci, která 
      podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců 
                                                           všeobecného zdravotního pojištění; zasílání opisu 
                                                           živnostenského listu živnostenskému úřadu, v jehož 
                                                           územním obvodu má podnikatel místo podnikání  
                                                           a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní předpis 
 
28.    48    zasílání rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 
                                    odst. 2     zahraničních osob a právnických osob založených 
                                                           zahraničními osobami místně příslušným orgánům 
                                                           cizinecké a pohraniční policie 
 
29.    49   provádění změny živnostenského listu vydáním 
    odst. 2   živnostenského listu se změněnými údaji,  
                                                           nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti a nebo 
                                                           o zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné 
                                                           vyrozumívání podnikatele o provedení zápisu změn 
                                                           v živnostenském rejstříku; vyzývání podnikatele 
                                                           k předložení dokladů, není-li oznámená změna 
                                                           nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1; 
                                                           rozhodování o tom, že živnostenské oprávnění 
                                                           v rozsahu oznámené změny rozsahu předmětu podnikání 
                                                           ohlášením nevzniklo 
 
30.    49    postoupení věci nově místně příslušnému  
                                   odst. 3   živnostenskému úřadu 
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31.    49   provádění zápisu změny odpovědného zástupce 
                                    odst. 4     do živnostenského rejstříku a informování podnikatele 
      o provedené změně; zahajování řízení o pozastavení 
                                                           provozování živnosti, nesplňuje-li podnikatelem  
                                                           ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování 
                                                           živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného 
                                                           odpovědného zástupce 
 
32.    51   vyzývání podnikatele k odstranění závad žádosti 
                     odst. 1    o koncesi 
 
33.    51   zahajování projednávání žádosti o koncesi; 
   odst. 2   zastavování řízení, neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě 
 
34.    52   předkládání žádosti o koncesi orgánu státní 
    odst. 1  správy ke stanovisku 
 
35.   52   možnost vyžádat si vyjádření dalších orgánů, 
                     odst. 2   vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech 
 
36.     53   zjišťování, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní 
                                   odst. 1   podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá 
                                                           překážka provozování živnosti 
 
37.     53 odst. 2 zamítání žádosti o koncesi 
 
38.   53   rozhodování o ustanovení odpovědného zástupce 
    odst. 3   v rozhodnutí o udělení koncese 
 
39.   53 odst. 4 rozhodování o žádosti o koncesi 
 
40.    54 odst. 1 vydávání koncesní listiny 
     
41.    55 odst. 1 zasílání opisu koncesní listiny obdobně podle § 48 
     
42.    55   zasílání opisu pravomocného rozhodnutí o udělení 
                                   odst. 2   koncese a koncesní listiny nebo výpisu z ní, rozhodnutí 
                                                           o její změně nebo o jejím zrušení, údajů o přerušení nebo 
                                                           pozastavení provozování živnosti, popřípadě 
                                                           sdělování jiným dohodnutým způsobem údajů  
                                                           o koncesované živnosti a o podnikateli, orgánu, 
                                                            který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1 
 
43.    56   rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese, 
    odst. 2   vydávání koncesní listiny se změněnými údaji 
                                                           nebo rozhodování o pozastavení provozování živnosti 
                                                           nebo zrušení živnostenského oprávnění anebo písemné 
                                                           vyrozumívání podnikatele o provedení změny 
                                                           v živnostenském rejstříku 
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44.    56   rozhodování o změně rozhodnutí o udělení koncese 
                                   odst. 3   při změně rozsahu předmětu podnikání a podmínek 
                                                           provozování živnosti; v případě změny rozsahu předmětu 
      podnikání vydávání koncesní listiny se změněnými údaji 
 
45.    56   zahajování řízení o změně podmínek uložených 
    odst. 4   v rozhodnutí o udělení koncese z vlastního 
                                                           nebo jiného podnětu 
 
46.   57    oznamování zániku živnostenského oprávnění 
    odst. 3     orgánům uvedeným v § 48 a § 55 odst. 2 
  
47.   58   zrušování živnostenského oprávnění, jestliže 
                                   odst. 1   podnikatel již nesplňuje podmínky 
    písm. a)    podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) 
 
48.    58   zrušování živnostenského oprávnění, jestliže 
                                   odst. 1   nastanou překážky podle § 8 
                                   písm. b)    
  
49.   58    zrušování živnostenského oprávnění, jestliže 
                     odst. 1     podnikatel o to požádá 
                                   písm. c)    
 
50.    58   zrušování živnostenského oprávnění nebo pozastavování 
     odst. 2   provozování živnosti na návrh orgánu státní správy, 
      vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1; obdobný  
                                                           postup u zahraniční fyzické osoby, pokud nesplňuje  
                                                           podmínku povoleného pobytu na území České republiky 
                                                           podle § 5 odst. 4 
 
51.    58     možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit 
                                   odst. 3    provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, jestliže 
                                                            podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje 
                                                            podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, 
                                                            tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy; 
                                                            možnost zrušit živnostenské oprávnění na návrh 
                                                            příslušné správy sociálního zabezpečení nebo jestliže 
                                                            podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky 
 
52.    58    možnost zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit 
    odst. 4    provozování živnosti v odpovídajícím rozsahu, 
                                                           jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku 
                                                           od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, 
                                                           do jednoho roku od rozhodnutí o zastavení užívání 
                                                  nebo provozu zařízení nebo části zařízení a uložení odstranění závad 
 
53.    58   zrušování živnostenského oprávnění na žádost 
                                   odst. 5   podnikatele 
 
54.     58    oznamování zrušení živnostenského oprávnění 
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    odst. 7   na úřední desce obecního úřadu 
 
55.     60 odst. 1 vedení živnostenského rejstříku 
 
56.    60   vydávání úředního opisu, výpisu nebo potvrzení 
                                   odst. 5   o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, 
                                                           popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není 
 
57.    60    předávání údajů vedených v rejstříku a jejich 
                                   odst. 6   aktualizace do ústřední evidence podnikatelů 
 
58.    60    zveřejňování údajů v části rejstříku, která 
    odst. 7   je veřejným seznamem 
 
59.    60a   provádění živnostenské kontroly 
 
60.    60d   možnost rozhodnutím uložit odstranění nedostatků 
                                   odst. 1   zjištěných při provozování živnosti 
 
61.     62    ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně 
    odst. 1    podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné 
 
62.    62   ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně 
                                   odst. 2   podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné 
                                                           nebo vázané 
 
63.     62   ukládání pokuty právnické osobě, která neoprávněně 
                                   odst. 3   podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované 
 
64.    63a    ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně 
                                   odst. 1   podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné 
 
65.    63a    ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně 
                                   odst. 2   podniká v činnosti, která je předmětem živnosti 
                                                           řemeslné nebo vázané 
 
66.    63a   ukládání pokuty fyzické osobě, která neoprávněně 
    odst. 3   podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované 
 
67.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže 
                                   odst. 1   podnikatel neustanoví v případech, kdy je k tomu 
                                   písm. a)    povinen, odpovědného zástupce pro živnost 
                                                           koncesovanou, a nepředloží jeho ustanovení ke schválení 
                                                           živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce 
 
68.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 1   nedodržuje podmínky stanovené pro provozování 
                                   písm. b)    živnosti koncesované 
 
69.    65  možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže 
                                   odst. 1   podnikatel porušuje povinnosti stanovené v § 31 
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                                   písm. c)    
 
70.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                    odst. 1     porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti 
    písm. d)    zvláštními právními předpisy 
 
71.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 2   neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen,  
                                   písm. a)    odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí 
                                                           jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí 
                                                           ukončení jeho funkce 
 
72.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 2     neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti 
    písm. b)    v provozovně živnostenskému úřadu 
 
73.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 3   neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil  
                                   písm. a)    odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen 
 
74.     65  možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 3   neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště 
                                   písm. b)  na území České republiky 
 
75.    65    možnost uložit pokutu podnikateli, jestliže podnikatel 
                                   odst. 3   neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených 
                                   písm. c)    v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo 
                                                           rozhodnuto o udělení koncese 
 
76.    65 odst. 4 možnost uložit pokutu odpovědnému zástupci 
     
77.    65   možnost uložit pokutu jiné osobě, která nesplní 
                                   odst. 5   povinnost uloženou živnostenským zákonem, 
                                                           nejde-li o podnikatele 
 
78.    65   možnost uložit pokutu podnikateli, který oznámil 
    odst. 6   přerušení provozování živnosti a začal živnost 
                                                           opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž 
                                                           by oznámil tuto skutečnost předem písemně 
                                                           živnostenskému úřadu 
79.    66   možnost uložit pokutu podle§ 65 v blokovém 
                                   odst. 5   řízení 
 
80.    68   informování jednotlivých specializovaných orgánů 
                                   odst. 2     o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami 
                                                           provozujícími činnost, která je předmětem živnosti 
 
81.    71   možnost uložit pořádkovou pokutu 
                                   odst. 2     
 
82.    72   požadování vydání výpisu z Rejstříku trestů 
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83. zákon č.             28a 
      553/1991 Sb.  odst. 1   projednávání přestupků podle § 28 zákona o obecní policii 
 
84. zákon č.               2    výkon činnosti obecního živnostenského úřadu 
      570/1991 Sb.     
 
85. zákon č.              8    podávání podnětů okresní správě sociálního zabezpečení 
      582/1991 Sb. odst. 3   pro provedení kontrolní lékařské prohlídky za fyzickou 
                                   písm. f) osobu, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání 
                                                           invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost 
                                                           posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se zdravotním 
                                                           postižením podle zákona o zaměstnanosti, a to v rámci výkonu 
                                                           funkce veřejného opatrovníka 
 
86.    10   rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky 
    odst. 1     důchodového pojištění 
 
87.    10    dohlížení, jak jí ustanovený zvláštní příjemce plní své 
                                   odst. 2    povinnosti 
 
88.   118  zrušování rozhodnutí o ustanovení zvláštního  
                                    odst. 5  příjemce ve všech vyjmenovaných případech 
 
89. zákon č.             2   přijímání prohlášení o odepření výkonu vojenské 
      18/1992 Sb.  odst. 5     základní (náhradní) služby nebo vojenských cvičení 
                                                           od příslušné vojenské správy 
 
90.    2    přijímání vyrozumění o rozhodnutí o odvolání prohlášení 
                                   odst. 7    od příslušné vojenské správy 
 
91.    2   vyrozumívání příslušné vojenské správy o dni nástupu 
    odst. 8     občana do civilní služby 
 
92.    2    přijímání vyrozumění o vydání občanovi osvědčení 
    odst. 9  o zániku branné povinnosti od příslušné vojenské správy 
 
93.    3   vydávání povolávacího příkazu k nastoupení civilní 
    odst. 3     služby 
94.    3   rozhodování o ukončení přidělení občana k výkonu 
    odst. 4     civilní služby 
 
95.    4    možnost na žádost občana z důvodů zdravotních, 
                                   odst. 1     rodinných, sociálních a jiných zvláštního zřetele hodných 
                                                           povolit odklad nebo přerušení výkonu civilní služby 
 
96.    4    možnost na žádost organizace z důvodů zřetele hodných 
     odst. 2  výkon civilní služby odložit, přerušit, případně převést 
                                                           občana do jiné organizace 
 
97.    4   povolování odkladu nebo přerušení výkonu civilní 
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    odst. 4   služby 
 
98.    4    zprošťování občana civilní služby, pokud se stal trvale 
                                   odst. 5   neschopným k jejímu výkonu ze zdravotních důvodů 
 
99.    4   možnost prominout vykonání civilní služby občanům, 
                                   odst. 6   kteří bez vlastní viny do 31. prosince roku, v němž 
                                                           dovršili 30 let věku, nenastoupili civilní službu 
 
100.     6   možnost prodloužit dobu trvání civilní služby  
                                   odst. 1   i opakovaně při závažném nebo opětovném porušení 
                                                           povinností vyplývajících pro občana z výkonu 
                                                           civilní služby 
 
101.    6   prodlužování doby trvání civilní služby o zameškanou 
                                   odst. 2    dobu v případě zaviněné nepřítomnosti občana 
                                                           při výkonu civilní služby 
 
102.    11   možnost prominout vykonávání civilní služby osobám, 
                                   odst. 2   které byly před účinností zákona č. 73/1990 Sb.,  
                                                           o civilní službě, pravomocně odsouzeny za odmítnutí 
                                                           výkonu vojenské základní (náhradní) služby 
                                                           nebo vojenských cvičení motivované důvody svědomí 
                                                           nebo náboženského vyznání 
 
103. zákon č.           77    v rozsahu své působnosti ukládání podmínek pro výkon, 
        114/1992 Sb.  odst. 1   činností které by mohly způsobit nedovolenou změnu  
                                   písm. n)  obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo zákaz 
                                                           takových činností podle § 66 
 
104. zákon č.  15   výkon působnosti obecního úřadu obce  
        334/1992 Sb.                              s rozšířenou působností s výjimkou:  
                                                           1. rozhodování podle § 1 odst. 4 o tom, zda je  
                                                               pozemek součástí zemědělského půdního fondu  
                                                           2. uplatňování stanoviska k regulačním plánům   
                                                               podle § 5 odst. 2                            
 
 
105. zákon č.               23   provádění dozoru nad dodržováním povinností 
        634/1992 Sb.  odst. 6   stanovených v § 8, 9 až 11 a 14 zákona v oblasti obchodu 
                                                           a služeb 
 
106.    23a   vydávaní závazných pokynů k odstranění zjištěných 
   odst. 1   nedostatků, v případě bezprostředního ohrožení 
                                                           života, zdraví nebo majetku oprávnění pozastavit prodej 
                                                           výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu 
 
107.     23a    vydávání písemného souhlasu s obnovením prodeje 
    odst. 3   výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřením 
provozovny 
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108.    24 odst. 1 ukládání pokuty za porušení zákona 
     
109.     24   ukládání pokuty tomu, kdo vadným poskytnutím služby 
     odst. 4   způsobil újmu na životě nebo zdraví 
 
110.    24 odst. 5 ukládání blokové pokuty za porušení zákona 
 
111. zákon č.              6   přijímání prohlášení o volbě státního občanství 
       40/1993 Sb.  odst. 7   České republiky 
 
112.    6   vydávání osvědčení o prohlášení, zasílání kopií 
    odst. 8   prohlášení a osvědčení Ministerstvu vnitra 
                                                           a oznamování nabytí státního občanství České republiky 
 
113.    10   přijímání žádosti o udělení státního občanství České 
    odst. 2   republiky, ověření žadatelovy znalosti českého jazyka,   
                                                           učinění záznamu o výsledku do spisu, vyplňování  
                                                           dotazníku se žadatelem a zasílání žádosti Ministerstvu vnitra 
 
114.   § 10   zasílání zápisu o složení státoobčanského slibu   
    odst. 6   nebo zápisu o převzetí listiny o udělení státního občanství 
                                                           České republiky Ministerstvu vnitra a oznamování 
                                                           nabytí státního občanství 
 
115.   § 16 odst. 6 oznamování pozbytí státního občanství České republiky 
     
116.    § 17 odst. 2 oznamování pozbytí státního občanství České republiky 
 
117.    18a   přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České 
                                    odst. 2    republiky 
 
118.    18a   rozhodování o odmítnutí prohlášení o nabytí státního 
                                    odst. 6  občanství České republiky  
 
119.    18a odst. 7 oznamování nabytí státního občanství České republiky 
 
120.    18b   přijímání prohlášení o nabytí státního občanství České  
    odst. 2   republiky 
121.     18b   ověřování, zda jsou splněny podmínky stanovené   
                                    odst. 9  tímto zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního 
                                                           občanství České republiky prohlášením; vydávání osvědčení 
                                                           o nabytí státního občanství České republiky prohlášením; 
                                                           rozhodování o odmítnutí prohlášení  
                                                           o nabytí státního občanství České republiky 
 
122.    18b odst. 11 oznamování nabytí státního občanství České republiky 
 
123.   18c   přijímání prohlášení o nabytí státního občanství 
                                    odst. 2  České republiky 
 
124.    18c   ověřování, zda jsou splněny podmínky stanovené tímto 
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                                    odst. 8  zákonem pro vydání osvědčení o nabytí státního  
                                                           občanství České republiky prohlášením; vydávání   
                                                           osvědčení o nabytí státního občanství České republiky 
                                                           prohlášením; rozhodování o odmítnutí prohlášení  
                                                           o nabytí státního občanství České republiky 
 
125.    18c odst. 10 oznamování nabytí státního občanství České republiky 
     
126.    20 odst. 2 vydávání osvědčení o státním občanství České republiky 
     
127.     23   vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo 
    odst. 1   pozbyly státní občanství České republiky 
 
128.    23    přijímání oznámení o určení otcovství dítěte, jehož matka 
    odst. 4   je cizinka a otcem byl určen státní občan České republiky  
      
129.    24   zjišťování státního občanství České republiky  
                                   odst. 1   ve sporných případech 
 
130.    24 odst. 2 vystavování potvrzení o výsledku provedeného zjištění 
     
131. zákon č.              7   ukládání pokuty osobě, která skladuje nebo prodává 
        303/1993 Sb.  odst. 2   neoznačené cigarety 
 
132.    7   ukládání pokuty osobě, která poruší zákaz uvedený 
    odst. 3   v § 4 odst. 4 
 
133. zákon č.      36   projednávání přestupků podle § 34e zákona 
       111/1994 Sb. odst. 5 písm. a) o silniční dopravě 
 
134. zákon č.    48   rozhodování o uložení pokuty za přestupky fyzické  
        289/1995 Sb.  odst. 1   osoby podle § 53 odst. 1 a přestupek fyzické, právnické   
                                   písm. n)   nebo podnikající fyzické osoby podle § 54 odst. 1 písm. b) 
 
135. zákon č.             40 odst. 4  výkon působnosti speciálního stavebního úřadu 
        13/1997             písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných  
      účelových komunikací a výkon působnosti silničního  
                                                           správního úřadu ve věcech silnic III. třídy a veřejně  
                                                           přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí,  
                                                           o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad 
 
136.    40 odst. 4  výkon působnosti silničního správního úřadu ve věci  
                                    písm. b)  povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci 
   
137.    40 odst. 4  projednávání přestupků podle § 42a s výjimkou  
                                    písm. c)  přestupku podle § 42a odst. 4 písm. e) a projednávání  
                                                           správních deliktů podle § 42b, s výjimkou správních deliktů 
                                                           týkajících se dálnice, silnice I. a II. třídy a místních 
komunikací                                                            I. třídy, a s výjimkou správních deliktů podle § 
42b odst. 1                                                            písm. s), t), u) a v)  
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138.    40 odst. 4  uplatňování závazných stanovisek v územním řízení  
                                    písm. d)    z hlediska řešení místních komunikací II., III. a IV. třídy  
      a účelových komunikací s výjimkou veřejně přístupných  
      účelových komunikací Aviatická a Schengenská    
 
139.    40 odst. 5  výkon působnosti silničního správního úřadu ve věci  
    písm. b)     místních komunikací, s výjimkou vozovek místních  
                                                            komunikací I. třídy a s výjimkou světelných  
                                                            signalizačních zařízení včetně zařízení souvisejících 
                                                            se světelným signalizačním zařízením v rámci systému 
                                                            řízení a regulace městského silničního provozu, zařízení 
                                                            pro provozní informace městského systému informování 
                                                            účastníků dopravy, zařízení pro telematiku, 
                                                            a výkon působnosti ve věcech veřejně přístupných  
                                                            účelových komunikací, s výjimkou veřejně přístupných 
                                                            účelových komunikací Aviatická a Schengenská, výkon 
                                                            působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 
                                                            komunikací s výjimkou místních komunikací I. třídy, 
                                                           a s výjimkou věcí, které si vyhradí jejich nadřízený stavební 
                                                            úřad v souladu s § 17 zákona č. 183/2006 Sb. 
 
140. zákon č.              2f    evidování zemědělského podnikatele 
        252/1997 Sb. odst. 2 
 
141.    2f    vydávání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského 
    odst. 6   podnikatele 
142.    2f   vyznačování skutečností uvedených 
    odst. 7   ve vydaném osvědčení a identifikačního čísla přiděleného 
                                                           zemědělskému podnikateli, změn a zániku skutečností   
                                                           vedených v evidenci a ukončení zemědělské výroby 
                                                           zemědělského podnikatele 
 
143.    2g   vyřazování zemědělského podnikatele z evidence 
    odst. 1   zemědělského podnikatele 
 
 
144.    5   ukládání pokuty až do výše 200 000 Kč fyzické  
    odst. 4   nebo právnické osobě provozující zemědělskou výrobu 
                                                           podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána 
                                                           v evidenci zemědělského podnikatele 
 
145.   5   ukládání pokuty až do výše 100 000 Kč fyzické  
    odst. 5     nebo právnické osobě za uvedení nepravdivých údajů  
                                                           v žádosti podle § 2f odst. 3 až 5 tohoto zákona 
 
146. zákon č.              93o   projednávání přestupků podle § 93m 
        111/1998 Sb.  odst. 1    
 
147. zákon č.              40   projednávání přestupků podle § 39 odst. 2 tohoto zákona 
        167/1998 Sb.      odst. 6    
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148. zákon č.              3   o státním občanství některých bývalých československých 
        193/1999 Sb.  odst. 1   státních občanů, ve znění pozdějších předpisů, přijímání 
                                                           prohlášení o státním občanství České republiky 
 
149.   4    ověřování splnění podmínek stanovených zákonem 
                                                           pro prohlášení; vydávání osvědčení o nabytí státního 
                                                           občanství České republiky, jsou-li tyto podmínky 
                                                           splněny; vydávání rozhodnutí o odmítnutí prohlášení 
                                                           v opačném případě 
 
150.    9    oznamování nabytí státního občanství České republiky 
 
151. zákon č.             7a   podílení se, v rozsahu stanoveném Magistrátem   
        222/1999 Sb.  písm. a) hlavního města Prahy, na vyhodnocování objektů, 
                                                           které za stavu ohrožení státu nebo za válečného   
                                                           stavu mohou být napadeny, a navrhování způsobu 
                                                           jejich ochrany 
 
152.    7a    plánování, v rozsahu stanoveném Magistrátem hlavního    
                                   písm. b)   města Prahy, opatření k vytvoření nezbytných podmínek 
                                                           pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní   
                                                           správy a samosprávy a zabezpečení výběrového doplnění 
                                                           ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo mobilizace 
                                                           za válečného stavu 
 
153.    7a   vedení evidence o vhodných věcných prostředcích, 
                                   písm. c) které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu 
                                                           za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 
                                                           a v nezbytném rozsahu vedení osobních údajů 
                                                           o jejich vlastnících 
 
154.    7a    vedení evidence nezbytných osobních údajů 
                                   písm. d) o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby 
                                                           zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu  
                                                           nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti  
                                                           nebo pracovní výpomoci, zvlášť vedení evidence 
                                                           osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu 
                                                           stanoveném zvláštním právním předpisem, pro doplnění 
                                                           ozbrojených sil za válečného stavu 
 
155.     7a   provádění výběru vhodných věcných prostředků  
                                    písm. e)   a kontroly určených věcných prostředků, možnost vydáním  
                                                           plné moci pověřit výběrem vhodných věcných 
                                                           prostředků určené pracovníky ústředních správních  
                                                           úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské   
                                                           mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly, možnost 
                                                           vydáním plné moci pověřit jejich následnou kontrolou  
                                                           určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných 
                                                           správních úřadů 
 
156.   7a   rozhodování o určení věcných prostředků pro účely 
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    písm. f)  zajišťování obrany státu podle druhu a množství  
                                                           v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených  
                                                           plánů obrany státu, k tomuto účelu provádění rozpisu 
                                                           věcných prostředků podle druhu a množství 
                                                           na další městské části 
 
157.    7a   rozhodování o povolávání fyzických osob, které mají   
                                   písm. g)   trvalý pobyt v jejich správním obvodu, v souladu 
                                                           s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů   
                                                           obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním   
                                                           povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu    
                                                           za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, 
                                                           koordinování jejich výběru a spolupráce s dalšími 
                                                           městskými částmi, úřady práce a dalšími správními úřady 
 
158.     7a   podílení se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich 
                                   písm. h)  nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí  
                                                           Magistrátu hlavního města Prahy 
 
159.    7a   plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro  
                                    písm. i) zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva 
                                                           nebo Magistrátu hlavního města Prahy 
 
160.   7a   podílení se na organizaci přípravy občanů 
                                   písm. j)      k obraně státu 
 
161.     7a   plnění dalších úkolů a poskytování údajů 
                                   písm. k) pro zajišťování obrany státu podle pokynů 
                                                           ministerstev, jiných správních úřadů a orgánů 
                                                           hlavního města Prahy  
 
162.    7a písm. l)      ukládání sankcí za nesplnění povinností 
     
 
163.    7a    provádění výkonu rozhodnutí za podmínek 
                                    písm. m)  stanovených v § 69 až 72 
 
164.   7a   rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném 
                                    písm. n)  řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 
 
165.    7a   zpracovávání dílčího plánu obrany, který  
                                    písm. o)  po projednání v bezpečnostní radě schvaluje starosta 
 
166.    14   nepostačují-li věcné prostředky státu, možnost 
                                    odst. 1     právnické nebo fyzické osobě, která vlastní věcné  
                                                           prostředky potřebné k zajišťování obrany státu, uložit 
                                                           povinnost tyto prostředky pro obranu státu poskytnout 
 
167.    16   rozhodování o povinnosti poskytnout věcné prostředky 
                                                           ve prospěch zajišťování obrany státu dodávacím příkazem 
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168.    18 odst. 1 převzetí věcných prostředků 
 
169.     19   možnost zprostit fyzické osoby povinnosti poskytnout  
    odst. 3     věcné prostředky, byla-li by ohrožena výživa vlastníka 
                                                           věcného prostředku nebo bylo-li by ohroženo plnění 
                                                           vyživovací povinnosti vlastníka věcného prostředku 
 
170.    20 odst. 1 vracení věcných prostředků 
     
171.    23   rozhodování o povolání k plnění pracovní povinnosti 
                                   odst. 1    povolávacím příkazem 
 
172.     25    rozhodování o povolání k pracovní výpomoci 
                                   odst. 1     povolávacím příkazem 
 
173.     25    zabezpečování výběru fyzických osob pro určení 
    odst. 2   k pracovní výpomoci ve prospěch ozbrojených sil 
                                                           podle požadavku krajského vojenského velitelství 
 
174. zákon č.       26   zprošťování fyzických osob od pracovní 
        222/1999 Sb. odst. 5   povinnosti nebo od pracovní výpomoci 
 
175.   27    rozhodování o propuštění z pracovní povinnosti 
                                   odst. 1   nebo pracovní výpomoci na základě oznámení 
                                                           zaměstnávajícího bezodkladně po zániku jejich potřeby 
176.   57 odst. l1 vyplácení náhrad podle tohoto zákona 
 
177.   63   odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání 
    odst. 2   a úmrtí podle § 63 odst. 1 
 
178.     68a   projednávání přestupků podle tohoto zákona 
 
179.     70   nařizování a provádění výkonu rozhodnutí 
180. zákon č.              4 odst. 1  vydávání občanského průkazu 
        328/1999 Sb. 
 
181.    4 odst. 4  kontrola správnosti vyplnění žádosti, vracení dokladů 
                                                           občanovi, při zjištění rozporů mezi údaji uváděnými 
                                                           v žádosti a údaji vedenými v informačním systému 
                                                           evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence 
                                                           občanských průkazů vyzývání občana, aby údaje  
                                                           uváděné v žádosti doložil; postupování řádně vyplněné 
                                                           žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
     působností v případě, že úřad sám není příslušný  
                                                           k vydání občanského průkazu 
 
182.    4 odst. 5  předávání občanského průkazu občanovi, který uvedl 
                                                           úřad pro převzetí občanského průkazu v žádosti 
 
183.    4 odst. 7  možnost provádět digitální zpracovávání fotografie  
                                                           občana a jeho podpisu pro účely vydání občanského 
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                                                           průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů, 
                                                           pokud to umožňují technické podmínky 
 
184.   5 odst. 1  ověřování státního občanství u příslušného úřadu 
                                                           na žádost občana 
 
185.    8 odst. 3   zabezpečování předávání občanského průkazu občanovi, 
                                                           který se nemůže dostavit k převzetí ze závažných 
                                                           důvodů osobně a zdržuje se v územním obvodu obecního 
                                                           úřadu obce s rozšířenou působností; znehodnocování 
                                                           dosavadního občanského průkazu občana nebo jeho 
                                                           potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa 
                                                           trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných 
                                                           do občanského průkazu a zasílání uvedených dokladů 
                                                           obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  
                                                           příslušnému k vydání občanského průkazu zároveň 
                                                           s podepsanou žádostí; předávání občanského průkazu 
                                                           podle § 4 odst. 5 obdobně 
  
186.    9 odst. 2   vydávání potvrzení o občanském průkazu 
 
187.    11   rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu, 
                                    odst. 2            jestliže občanský průkaz obsahuje neoprávněně  
                                                           provedené změny, nesprávné údaje, s výjimkou případů 
                                                           uvedených v § 12 odst. 1 a 3, nebo u občana došlo 
                                                           k podstatné změně podoby 
 
188.    12 odst. 1       oddělování vyznačené části občanského průkazu 
                                                           v případě změny jména, popřípadě jmen, nebo 
                                                            příjmení, změny rodinného stavu nebo změny 
                                                            rodného čísla 
 
189.   12 odst. 2  vydávání potvrzení o změně údajů zapisovaných 
                                                           do občanského průkazu; oznamování a přijímání 
                                                           oznámení čísla vydaného potvrzení, důvodu a data 
                                                           jeho vydání, čísla, popřípadě série občanského průkazu, 
                                                           jména, popřípadě jmen a příjmení občana 
 
190.     14 odst. 1  přijímání ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení 
                                    písm. b)  nebo zneužití občanského průkazu od občana 
 
191.    14 odst. 1  přijímání občanského průkazu občana, který ukončil 
    písm. d)  trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní 
                                                           občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský 
                                                           průkaz vydán neoprávněně 
 
192.    14 odst. 1  přijímání dosavadního občanského průkazu, potvrzení 
                                    písm. e)    o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého 
                                                           pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných 
                                                          do občanského průkazu od občana při převzetí 
                                                           nového občanského průkazu 
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193.    14 odst. 1  vyzývání občana k dostavení se za účelem provedení 
                                    písm. f)  úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu 
 
194.    15 odst. 1  přijímání nalezeného občanského průkazu, potvrzení 
      o občanském průkazu, potvrzení o změně místa 
      trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů 
      zapisovaných do občanského průkazu 
 
195.     15 odst. 2  přijímání občanského průkazu zemřelého občana 
                                                           nebo občana prohlášeného za mrtvého 
 
196.    15 odst. 3  přijímání občanského průkazu občana, který byl 
                                                           rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním 
                                                           úkonům, od opatrovníka 
 
197.    16 odst. 1  povinnost převzít na žádost občana občanský průkaz 
                                                           do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu 
                                                           v zahraničí 
 
198.    16 odst. 2  možnost zadržet občanovi neplatný občanský průkaz 
                                                           anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně 
                                                            za to, že se stane neplatným podle § 11 odst. 2; vydávání 
                                                            potvrzení o občanském průkazu a bezodkladné 
                                                            odesílání zadrženého občanského průkazu obecnímu  
                                                            úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský 
                                                            průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného 
                                                            potvrzení o občanském průkazu 
 
199.    16 odst. 3  plnění povinností podle § 16 odst. 2 
                                                           při odevzdání občanského průkazu občanem   
                                                           podle § 14 odst. 1 písm. d) nebo § 15 
 
200.    16 odst. 4   při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
                                                            občanského průkazu vydávání držiteli potvrzení 
                                                            o občanském průkazu a bezodkladné oznamování této 
                                                            skutečnosti, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, 
                                                            data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele 
                                                            a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu 
                                                            obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  
                                                            příslušnému k vydání občanského průkazu 
 
201.    16 odst. 5  přijímání oznámení policie o ohlášení odcizení 
                                                           občanského průkazu včetně jména, popřípadě jmen, 
                                                           příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu 
                                                           držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském 
                                                           průkazu 
 
202.    16a odst. 2  řízení o přestupcích podle odstavce1 v prvním stupni 
 
203.    17   zpracovávání údajů vedených v evidenci občanských 
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                                    odst. 4  průkazů pro Ministerstvo vnitra, s výjimkou údajů 
                                                           podle odstavce 3 
 
204.   17    vedení přehledu údajů o občanských průkazech, které 
    odst. 6   vydal, a jejich držitelích na žádostech a tiskopisech 
 
205.     17   využívání údajů z informačního systému 
    odst. 8   evidence obyvatel pro výkon státní správy  
                                                           na úseku občanských průkazů 
 
206.    18 odst. 1  poskytování údajů z evidence občanských průkazů, 
                                                           pokud tak stanoví zvláštní právní předpis 
                                                           nebo mezinárodní smlouva v rozsahu a způsobem v nich  
                                                           vymezených 
 
207.    18a odst. 1  poskytování údajů vedených k jeho osobě v evidenci 
                                                           občanských průkazů občanovi staršímu 15 let, a to 
                                                           na základě písemné žádosti; poskytování požadovaných 
                                                          údajů jednou za kalendářní rok bezplatně 
 
208.    23   přijímání zpětvzetí žádosti do doby odeslání 
    odst. 3   technologicky zpracovaných dat ze žádosti 
                                                           ministerstvu, popřípadě jedná-li se o občanský 
                                                           průkaz bez strojově čitelných údajů, do doby 
                                                           zahájení zpracování občanského průkazu 
 
209.    24a    možnost vydávat občanské průkazy bez strojově 
                                                           čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok v zákonem 
                                                           stanovených případech 
 
210.    24b  vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných 
                                                           údajů s dobou platnosti jeden měsíc v zákonem 
                                                           stanovených případech 
 
211.    25 odst. 2  oddělování rohu občanského průkazu bez strojově čitelné 
                                                           zóny při změně údajů zapisovaných do občanského 
                                                           průkazu 
 
212. zákon č.              10 odst. 4  provádění změn a doplnění údajů v cestovním dokladu 
       329/1999 Sb.    
 
213.     12 odst. 1 a 2  vydávání cestovního pasu 
                 
214.     12 odst. 3  možnost provádět digitální zpracování podpisu 
                                                           a fotografie občana pro účely vydání cestovního 
                                                           pasu a vedení údajů v informačním systému evidence 
                                                           cestovních dokladů, pokud to umožňují technické podmínky 
 
215.    16 odst. 1  vydávání jiného cestovního dokladu na základě 
                                                           mezinárodní smlouvy 
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216.    19 odst. 1  přijímání žádostí o vydání cestovního dokladu 
                                                           a žádostí o provedení změn nebo doplnění údajů 
                                                           v cestovním dokladu 
 
217.     19   přijímání žádosti o cestovní pas, cestovní průkaz 
                                    odst. 2   nebo jiný cestovní doklad na základě mezinárodní 
                                                           smlouvy od občanů mimo jejich místo trvalého 
                                                           pobytu, s výjimkou žádosti o cestovní pas se strojově 
                                                           čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
 
218.    20   vyřizování žádosti o vydání cestovního dokladu 
                                   odst. 2   se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
                                                           s biometrickými údaji s využitím údajů vedených 
                                                           v informačním systému evidence obyvatel 
                                                           a evidence cestovních dokladů a současné pořizování 
                                                           biometrických údajů občana 
 
219.    20   zpracovávání žádosti o vydání cestovního dokladu 
                                   odst. 3   se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat  
                                                           s biometrickými údaji podle § 21 a  21a; předkládání 
                                                           zpracované žádosti občanovi k podpisu 
 
220.    21 odst. 3  zastavování řízení, pokud osoba oprávněná podat 
                                                           žádost neprokáže ve lhůtě stanovené rozhodnutím 
                                                           o přerušení řízení pravdivost údajů požadovaných 
                                                           v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění 
 
221.    21a   pořizování biometrických údajů, jestliže byla ověřena 
                                   odst. 1   správnost údajů zpracovávaných v žádosti a není důvod 
                                   písm. a) a b)   pro odepření vydání cestovního dokladu podle § 23 
 
222.     21b    prověřování technické funkčnosti nosiče dat 
                                                           s biometrickými údaji při převzetí cestovního dokladu 
                                                           od ministerstva, vracení cestovního dokladu s technicky 
                                                           nefunkčním nosičem ministerstvu k zajištění výroby nového 
                                                           dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
                                                           s biometrickými údaji 
 
223.      22   ověřování správnosti osobních údajů uvedených 
                                   odst. 3   ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnosti nosiče dat 
                                                           s biometrickými údaji a správnosti v něm zpracovaných 
                                                           biometrických údajů na žádost občana 
           
224.     24 odst. 1  rozhodování o odepření vydání nebo o odnětí 
                                                           cestovního dokladu 
 
225.   24 odst. 2  možnost zadržet cestovní doklad v případě, že bylo 
                                                           rozhodnuto, nebo lze-li důvodně očekávat, že bude 
                                                           rozhodnuto o odnětí cestovního dokladu 
 
226.      24 odst. 3  povinnost vydat potvrzení o zadržení cestovního dokladu 
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                                                           jeho držiteli a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu 
                                                           příslušnému k jeho vydání s uvedením důvodu zadržení 
 
227.    24 odst. 4  rozhodování o odnětí zadrženého cestovního dokladu  
                                                           nebo o jeho vrácení 
 
228.     25    vydávání nebo vracení cestovního dokladu občanovi 
                                                           na jeho písemnou žádost, pokud pominul důvod 
                                                           pro odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu 
 
229.     28 odst. 2  rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu 
 
230.   30   zpracovávání údajů vedených v evidenci cestovních    
                                   odst. 1   dokladů pro ministerstvo s výjimkou údajů 
                                                           podle § 29 odst. 2 písm. b) bodů 3 a 4 a § 29 odst. 2 písm. c) 
 
231.    30  využívání údajů z evidence cestovních dokladů pro účely 
    odst. 2   výkonu své působnosti s výjimkou údajů   
                                                           podle odstavce 3 a  29a odst. 3 
 
232.     30 odst. 3  využívání údajů z informačního systému evidence 
                                                           obyvatel pro výkon státní správy na úseku cestovních 
                                                           dokladů 
 
233.    30 odst. 4  možnost využívat údaje o zadržení, odepření vydání 
                                                           nebo odnětí cestovního dokladu z evidence cestovních 
                                                           dokladů pro účely výkonu své působnosti 
 
234.    30    poskytování údajů z evidence cestovních dokladů pokud 
                                   odst. 5   tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní 
                                                           smlouva v rozsahu a způsobem v nich vymezeným,  
                                                           s výjimkou údajů podle § 29 odst. 2 písm. a) bodu 3 
                                                           a § 29a odst. 2 písm. a) bodu 3 
 
235.    30a   poskytování údajů vedených k jeho osobě v evidenci 
                                   odst. 1   cestovních dokladů občanovi staršímu 18 let, a to  
                                                           na základě písemné žádosti, poskytování požadovaných 
                                                           údajů jednou za rok bezplatně 
 
236.    31    vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností 
                                   odst. 1   náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního 
                                                           dokladu, provedení změn údajů nebo doplnění údajů 
                                                           v cestovním dokladu, odnětí cestovního dokladu, 
                                                           přestupcích na úseku cestovních dokladů, skončení 
                                                           platnosti cestovního dokladu 
 
237.    31 odst. 3  vedení spisové dokumentace o ztrátě, odcizení, nálezu, 
      poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu 
 
238.    32 odst. 1  přijímání odevzdaného neplatného cestovního dokladu 
    písm. b)  nebo cestovního dokladu, který je zaplněn záznamy 
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                                                           a vystavování potvrzení o odevzdání cestovního dokladu 
 
239.    32 odst. 2  přijímání ohlášení ztráty, odcizení cestovního dokladu 
                                                           nebo jeho nálezu, vystavování potvrzení o ztrátě 
                                                           nebo odcizení cestovního dokladu, oznamování této  
                                                           skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou  
                                                           působností, který cestovní doklad vydal 
 
240.    32 odst. 3  přijímání ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního 
                                                          dokladu v zahraničí 
 
241.   32 odst. 4  možnost zadržet neplatný cestovní doklad držiteli, 
                                                           který nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém 
                                                           lze mít důvodně za to, že se stane neplatným; povinnost 
                                                           vydat občanovi potvrzení o zadržení cestovního dokladu 
                                                           a bezodkladně zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému 
                                                            k  jeho vydání s uvedením důvodu jeho zadržení 
 
242.    32a    ověřování funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm  
                                                           zpracovaných biometrických údajů na žádost držitele  
                                                           cestovního dokladu; vydávání nového cestovního 
                                                           dokladu v případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat 
                                                           s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm 
                                                           zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění 
                                                           nesprávnosti osobních údajů zpracovaných v cestovním 
                                                           dokladu 
 
243.   33 odst. 1  přijímání odevzdaného cestovního dokladu jiného 
                                                           občana, osoby zemřelé nebo prohlášené za mrtvou, 
                                                           popřípadě nalezeného dokladu, ohlášeného jako 
                                                           ztracený nebo odcizený 
 
244.    33 odst. 2   možnost zadržet cizí cestovní doklad tomu, kdo nesplnil 
                                                            povinnost jej neprodleně odevzdat; povinnost vydat 
                                                            potvrzení o zadržení cestovního dokladu a bezodkladně  
                                                            zaslat cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání 
                                                            s uvedením důvodu jeho zadržení 
 
245.    33 odst. 3  vracení zadrženého cestovního dokladu držiteli, pokud 
                                                           cestovní doklad nepozbyl platnosti a pokud nebyl 
                                                            shledán důvod pro jeho odnětí, do 15 dnů poté, co jej  
                                                            obdržel 
 
246.   34 odst. 2  vracení zadrženého cestovního dokladu držiteli, pokud 
                                                           cestovní doklad nepozbyl platnosti a pokud nebyl 
                                                           shledán důvod pro jeho odnětí, do 15 dnů po jeho zadržení 
 
247.    34a   řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až j) 
     odst. 3   v prvním stupni 
 
248.    37    přijímání zpětvzetí žádosti o vydání cestovního dokladu 
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    odst. 3   do doby odeslání technologicky zpracovaných dat 
                                                           ze žádosti ministerstvu, popřípadě jedná-li se o cestovní  
                                                           doklad s dobou platnosti 1 rok a kratší, do doby 
                                                           zahájení zpracování cestovního dokladu 
 
249. zákon č.              10 odst. 3  plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou  
        359/1999 Sb.                          působností uvedených v tomto ustanovení při výkonu 
                                                            sociálně-právní ochrany dětí  
 
250.     10a odst. 1  přijímání oznámení zdravotnických zařízení, že matka  
                                                           po narození dítěte dítě opustila a zanechala je  
                                                           ve zdravotnickém zařízení 
 
251.    10a odst. 2   přijímání oznámení osob, které se souhlasem rodiče  
      nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte   
                                                           a bez rozhodnutí příslušného orgánu převezmou dítě do své  
                                                           péče, s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče 
 
252.    11 odst. 1  plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou 
                                                           působností uvedených v ustanovení v rámci poradenské                                                                                                                      
                                                           a preventivní činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
 
253.     12 odst. 1  možnost uložit rodičům povinnost využít odbornou  
                                                           poradenskou pomoc ve všech vyjmenovaných případech 
 
 
254.    12 odst. 2  povinnost poskytnout rodiči pomoc po umístění dítěte  
                                                           do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení  
                                                           pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zprostředkování  
                                                           rodiči pomoci poradenského zařízení 
 
255.    12 odst. 3    možnost povinnosti uvedené v odstavci 1 uložit a pomoc  
                                                           podle odstavce 2 poskytnout i jiným osobám odpovědným                                  
                                                           za výchovu dítěte 
 
256.    12 odst. 4   zrušování rozhodnutí o uložení povinností podle odstavců 1  
                                                           a 3 ve všech vyjmenovaných případech 
 
257.    13 odst. 1  možnost rozhodnout o výchovných opatřeních ve všech                                       
                                                           vyjmenovaných případech 
 
258.    13 odst. 4   zrušování výchovných opatření ve všech vyjmenovaných           
                                                           případech 
 
259.    14 odst. 1 podávání návrhu soudu na rozhodnutí   
 
260.    14 odst. 2   plnění všech povinností před podáním návrhu soudu  
                                                           podle odstavce 1 nebo byl-li návrh podán rodičem  
                                                           nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte 
                                                           anebo státním zastupitelstvím 
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261.     14 odst. 4   podávání vyjádření soudu pro potřeby určení  
                                                           zařízení pro výkon ústavní výchovy, do kterého má  
                                                           být dítě umístěno 
 
262.     14 odst. 5  podávání návrhu na zrušení výchovného opatření  
                                                           učiněných soudem, pokud tato opatření vedla  
                                                           k nápravě ve změně v chování dítěte, v jednání 
                                                           rodičů nebo dalších osob, kteří narušovali řádnou  
                                                           výchovu dítěte 
 
263.   14 odst. 7  poskytování součinnosti soudu při výkonu rozhodnutí  
                                                           o výchově nezletilých dětí podle zvláštního právního předpisu  
 
264.    15 odst. 2    posuzování, zda jsou dostatečně zajištěna práva dítěte  
                                                           a uspokojeny jeho základní potřeby, nebo zda je potřebné  
                                                           učinit další opatření směřující k ochraně dítěte 
 
265.    16  podávání návrhu soudu na vydání předběžného opatření   
                                                           ve všech vyjmenovaných případech                                                                                      
 
266.    16a odst. 1   povinnost posoudit, zda je nutné učinit opatření  
                                                           směřující k ochraně dítěte, jestliže dítě je se souhlasem 
                                                           rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte 
                                                           bez rozhodnutí příslušného orgánu předáno do péče 
                                                           jiné osoby a povinnost taková opatření učinit  
267.    16a odst. 2   poskytování osobě, které bylo dítě předáno do péče  
      podle odstavce 1 věty první, pomoci při řešení problémů  
                                                           spojených s péčí o dítě, při podávání návrhů příslušným  
                                                           orgánům na úpravu právního vztahu této osoby k dítěti  
                                                           a při uplatňování nároků, zejména v sociální oblasti 
 
268.    17 písm. a)   vykonávání funkce opatrovníka a poručníka a to  
                                                           i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině 
 
269.     17 písm. b)   činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte a v jeho  
                                                           zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník  
                                                           nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce 
 
270.   19 odst. 1  plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou  
                                                           působností ve všech vyjmenovaných případech 
 
271.    19 odst. 3 možnost kdykoli v době, po kterou je dítě rozhodnutím 
                                                           soudu předáno do péče budoucího osvojitele, do péče                                                                   
                                                          před osvojením nebo do předpěstounské péče, ověřit, zda                                                      
                                         nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro osvojení dítěte                                                 
                                        nebo pro svěření dítěte do pěstounské péče, zejména zda jsou                         
                                                rodiče nebo jiné osoby dítěti blízké schopny a ochotny převzít                                                          
                                                     dítě do své péče; zjistí-li takové skutečností, podávání návrhu    
                                              na zrušení rozhodnutí soudu a oznamování tohoto návrhu    
                                                  krajskému úřadu, pokud došlo ke svěření na základě           
                                                           předchozího zprostředkování krajským úřadem 
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272.    19 odst. 4  sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy  
                                                           jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, a vývoje dětí  
                                                           v předpěstounské péči 
 
273.     21   plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou 
                                                           působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče 
 
274.    24b odst. 4   povinnost oznámit krajskému úřadu datum nabytí právní  
                                   písm. a)   moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích  
                                                           osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem  
                                                           stát se pěstounem 
 
275.    27a odst. 1  přijímání žádostí o zařazení do evidence osob, které  
                                                           mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu,                                                          
                                                           povinnost po doplnění těchto žádostí neprodleně  
                                                           žádost postoupit krajskému úřadu 
 
276.     27a odst. 7  podávání návrhu soudu na svěření dítěte do pěstounské 
                                                           péče na přechodnou dobu osobám v evidenci 
 
277.    27a odst. 8  zpracovávání zpráv pro soud bylo-li dítě svěřeno  
                                                           do pěstounské péče podle § 27a odst. 7 
 
278.     28   plnění všech ustanovením vyjmenovaných povinností  
                                                           obecního úřadu obce s rozšířenou působností  
                                                           spojených s umístěním dítěte do zařízení ústavní  
                                                           výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou  
                                                           pomoc na základě pravomocného rozhodnutí soudu  
 
279.   29    plnění všech vyjmenovaných povinností obecního  
                                                           úřadu obce s rozšířenou působností spojených  
                                                           se sledováním výkonu ústavní a ochranné výchovy  
 
280.   30 odst. 1   vydávání písemného souhlasu k povolení dočasného  
                                                           pobytu u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, dítěti,  
                                                           které je v ústavním zařízení umístěno na základě  
                                                           rozhodnutí soudu a souhlasu s prodloužením pobytu  
 
281.    30 odst. 3  možnost požádat krajský úřad o odborné posouzení  
                                                           fyzické osoby jiné než rodiče, u níž má dítě pobývat 
 
282.     30 odst. 5  vydávání vyjádření k pobytu dítěte u rodičů, popřípadě  
                                                           jiných fyzických osob podle § 30 odst. 1 
 
283.     31 odst. 2  zabezpečování péče o děti uvedené v § 6 písm. c) a d)  
                                                           prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež  
 
284.    32 odst. 2  povinnost provádět všechny uvedené činnosti  
                                                           obecního úřadu obce s rozšířenou působností při péči  
                                                           o děti uvedené v § 6  
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285.     33 odst. 1  příslušnost k sociálně-právní ochraně podle zákona  
                                                           o soudnictví ve věcech mládeže 
 
286.    33 odst. 2   povinnost účastnit se ústního jednání, je-li obviněným  
                                                           mladistvý 
 
287.    34 odst. 1  spolupráce s věznicemi při řešení sociálních  
                                                           a výchovných problémů dětí uvedených v § 6  
 
288.    34 odst. 2  vyjadřování se podle zvláštního právního předpisu 
                                                           ve všech vyjmenovaných případech 
 
289.    35a   vydávání zákonnému zástupci dítěte na jeho žádost  
                                                           pro účely uplatňování nároků dítěte na výživné vůči povinné  
                                                           osobě žijící v cizině potvrzení o tom, že je dítě naživu 
                                                           a nachází se v péči zákonného zástupce 
 
290.    36 odst. 2  činění opatření potřebných pro převzetí dítěte  
                                                           a současně sdělování zastupitelskému úřadu, kým bude 
                                                           dítě na území České republiky při návratu převzato, 
                                                           možnost dohodnout, že dítě bude převzato v cizině 
 
291.    36 odst. 3   převzetí dítěte při návratu z ciziny, pokud nejsou  
                                    písm. a)  schopni nebo ochotni dítě převzít rodiče či jiná osoba                                                           
                                                           odpovědná za jeho výchovu 
 
292.    36 odst. 4  hrazení nákladů souvisejících s převzetím dítěte 
    písm. c)   na území České republiky v případě, že náklady nebyly  
                                                           uhrazeny rodičem, jinou osobou odpovědnou za výchovu  
      dítěte, nebo ústavním zařízením, možnost požadovat  
                                                           úhradu těchto nákladů po osobách nebo zařízení 
 
293.    37 odst. 2   povinnost učinit další nezbytná opatření směřující 
                                                           k ochraně dítěte a uvědomit, je-li to možné, o této 
                                                           skutečnosti zastupitelský úřad státu, jehož je dítě 
                                                           občanem, povinnost projednat s ním způsob spojení 
                                                           dítěte s rodiči nebo jinými osobami za dítě odpovědnými, 
                                                           informování Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí 
 
294.    37 odst. 3    podávání návrhu ve všech vyjmenovaných případech 
 
295.     42 odst. 2  podávání žádosti o umístění dítěte v zařízení pro děti 
                                    písm. b)   vyžadující okamžitou pomoc 
 
296.    42 odst. 5 vydávání písemného souhlasu s prodloužením pobytu  
                                    písm. a)  dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc     
                                                           v případě opakované žádosti zákonného zástupce dítěte               
                                                           o umístění 
 
297.   42 odst. 6  povinnost neprodleně podat návrh soudu na nařízení  
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                                                           předběžného opatření, jde-li o dítě, které se umisťuje  
                                                          do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  
                                                           na základě skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b)  
                                                           a d), pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném  
                                                           opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče  
                                                           nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte  
                                                           s pobytem dítěte v zařízení pro děti vyžadující  
                                                           okamžitou pomoc 
 
298.    42 odst. 7  povinnost ve stanovené lhůtě navštívit dítě umístěné  
                                   písm. a)  v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
 
299.     42 odst. 7  možnost povolit pobyt dítěte mimo zařízení u rodičů  
                                   písm. b)  nebo jiných fyzických osob obdobně podle § 30 
 
 
300.    42a odst. 7 vydávání písemného souhlasu s přemístěním dítěte 
   písm. b) umístěného do zařízení pro děti vyžadující okamžitou  
                                                           pomoc do jiného takového zařízení 
 
301.     42g odst. 1  vyjadřování se k důvodnosti umístění dítěte v zařízení  
                                                           pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
302.      47b   plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou  
                                                           působností souvisejících s dohodami o výkonu  
                                                           pěstounské péče 
 
303.    47c odst. 2   možnost vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče  
                                                           ve všech vyjmenovaných případech  
 
304.     47c odst. 5   povinnost vydat rozhodnutí, které upraví podrobnosti  
                                                           ohledně práv a povinností založených v § 47a 
 
305.    47c odst. 6   upravování podrobností ohledně výkonu práv  
                                                           a povinností založených v § 47a rozhodnutím  
 
306.      47d odst. 3   podávání žádosti o přiznání státního příspěvku  
                                                           na výkon pěstounské péče 
 
307.     47d odst. 5   povinnost oznámit krajské pobočce úřadu práce  
                                                           do 15 dnů všechny skutečnosti rozhodné pro nárok  
                                                           na státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
 
308.    49 odst. 3  vyjadřování se pro účely rozhodování o vydání pověření 
 
309.    49 odst. 8   vyžadování výpisu z evidence Rejstříku trestů 
 
310.     51 odst. 4  plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou  
                                                           působností ve všech vyjmenovaných případech  
 
311.     51 odst. 5  plnění povinností orgánu sociálně-právní ochrany  
                                                          dětí ve všech vyjmenovaných případech 
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312.    53 odst. 5   možnost rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu  
                                                           dítěte ukládat pořádkovou pokutu, nesplní-li povinnost 
                                                           uvedenou v odstavci 2 písm. a) až c) 
 
313.    54   vedení evidence dětí 
 
314.     55 odst. 1   vedení spisové dokumentace o dětech zařazených  
                                                           v evidenci podle § 54 
 
315.     55 odst. 6  sdělování, že se rodiči, osvojenci nebo osobě odpovědné  
                                                           za výchovu dítěte umožní nahlédnout do spisové  
                                                           dokumentace, nebo rozhodování o odmítnutí písemné  
                                                           žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných  
                                                           za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace 
 
316.     55 odst. 7    povinnost zajistit uložení všech údajů obsažených  
                                                           ve spisové dokumentaci 
 
317.     59h odst. 1  projednávání přestupků podle § 59 odst. 1 písm. e) až i),  
                                                           § 59 odst. 2 a 3, § 59a odst. 1 nebo § 59d odst. 1 písm. a) a b)  
318.     62 odst. 1   oprávnění požádat úřad obce s rozšířenou působností,  
                                                           v jehož obvodu je projednávána věc soudem,  
                                                           o zastoupení dítěte a postoupení spisové dokumentace  
                                                           spolu se stanoviskem, povinnost dožádaného úřadu  
                                                           dožádání vyhovět 
 
319.     62 odst. 2   povinnost vyhovět dožádání Úřadu pro mezinárodně  
                                                           právní ochranu dětí o zastoupení dítěte 
 
320.    62 odst. 3  možnost požádat jiný orgán sociálně-právní ochrany  
                                                           dětí o provedení návštěvy a povinnost dožádání vyhovět 
 
321.     62 odst. 4    oprávnění požádat obecní úřad obce s rozšířenou  
                                                            působností, v jehož správním obvodu se rodič dítěte  
                                                            nachází, o součinnost při zprostředkování pomoci  
                                                            poradenského zařízení pro rodiče, jehož dítě bylo  
                                                            umístěno do zařízení pro výkon ústavní výchovy,  
                                                            povinnost dožádaného úřadu dožádání vyhovět 
 
322. zákon č.               105c   projednávání přestupků podle tohoto zákona v prvním 
        121/2000 Sb.   odst. 4   stupni zpracovávání údajů vedených 
 
323. zákon č.             3a odst. 1 v informačním systému pro Ministerstvo vnitra 
       133/2000 Sb.    v rozsahu § 7 písm. a) 
 
324.      4   zpracovávání údajů vedených v informačním systému  
                                                           pro Ministerstvo vnitra v rozsahu § 7 písm. b) 
 
325.     6 písm. a)   přijímání údajů o změně, zrušení nebo ukončení trvalého  
                                                           pobytu občana od ohlašovny 
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326.    6 písm. b)   přijímání údajů o místech zákazu pobytu obyvatele  
                                                           a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu 
                                                           od obecního úřadu místa trvalého pobytu obyvatele 
         
327.     6a    přijímání údajů od matričního úřadu 
    písm. a)  v zákonem stanoveném rozsahu 
 
328.     6a písm. b)  přijímání pravomocných rozhodnutí o zbavení  
                                                           nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a o prohlášení  
                                                           za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí od soudu 
                                                           prvního stupně 
 
329.     6a písm. c)  přijímání údajů z knihy partnerství, kterou vede,   
                                                           od matričního úřadu v zákonem stanoveném rozsahu 
 
330.    7 písm. a)   předávání údajů o nabytí nebo pozbytí státního občanství  
                                                          obyvatel na Ministerstvo vnitra 
 
 
331.    7 písm. b)   předávání údajů předaných mu podle § 6 a 6a  
                                                           na Ministerstvo vnitra 
 
332.     8 odst. 1   poskytování údajů z informačního systému v rozsahu  
                                                           nezbytně nutném a za podmínek stanovených zákonem  
                                                           o evidenci obyvatel nebo zvláštním právním předpisem 
 
333.     8a odst. 2  požadování příslušného zdroje informačního systému,  
                                                           aby vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním  
                                                           systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění 
                                                           aktuální správnosti a úplnosti údajů; zjistí-li nesoulad 
                                                           v údajích v informačním systému, zajišťování jejich 
                                                           zablokování proti případnému dalšímu zpracování 
                                                           a prověřování jejich správnosti prostřednictvím 
                                                           Ministerstva vnitra 
 
334.     17d odst. 3   projednávání přestupků podle § 17 odst. 1 
 
335. zákon č.             13 písm. a) koordinování záchranných a likvidačních prací při řešení  
        239/2000 Sb.   mimořádné události vzniklé ve správním obvodu  
     městské části, pokud velitel zásahu o koordinaci požádal, 
      možnost použít pro koordinaci záchranných     
                                                           a likvidačních prací krizový štáb městské části     
 
336.      14    předávání zpráv o průběhu záchranných a likvidačních 
                                                           prací při jejich koordinaci Ministerstvu vnitra  
                                                           prostřednictvím operačních a informačních středisek 
                                                           integrovaného záchranného systému 
 
337. zákon č.                18 odst. 1  zajišťování připravenosti správního obvodu městské části  
        240/2000 Sb.   na řešení krizových situací, podílení se na této připravenosti 
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338.    18 odst. 2   řízení a kontrola přípravných opatření, činnosti k řešení  
                                                           krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků  
                                                           prováděné územními správními úřady s působností  
                                                           ve správním obvodu městské části, orgány městských  
                                                           částí, právnickými osobami a fyzickými osobami 
                                                           ve správním obvodu městské části  
 
339.    18 odst. 2   zřizování a řízení bezpečnostní rady městské části  
                                    písm. a)          pro území správního obvodu městské části 
                                                           organizace přípravy správního obvodu 
 
340.    18 odst. 2  městské části na krizové situace a podílení se 
                                    písm. b)   na jejich řešení 
 
341.    18 odst. 2  schvalování krizového plánu městské části 
                                    písm. c)  po projednání v bezpečnostní radě městské části 
 
 
342.    18 odst. 2 vyžadování údajů od hasičského záchranného  
                                    písm. d) sboru kraje podle § 15 odst. 3 
 
343.   18 odst. 3  zřizování a řízení krizového štábu městské části  
   písm. a) pro území správního obvodu městské části, který je   
                                                           současně krizovým štábem pro území městské části 
 
344.    18 odst. 3   za krizové situace zajišťování provedení stanovených  
    písm. b)  krizových opatření v podmínkách správního obvodu  
                                                           městské části  
 
345.    18 odst. 3  plnění úkolů stanovených primátorem hlavního města  
                                    písm. c)  Prahy a orgány krizového řízení při přípravě  
                                                           na krizové situace a při jejich řešení  
 
346.     18 odst. 3  odpovědnost za využívání informačních  
    písm. d)  a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení  
                                                           určených Ministerstvem vnitra   
 
347.     19 odst. 1  poskytování součinnosti hasičskému záchrannému sboru  
    písm. a)  kraje při zpracování krizového plánu hlavního města  
                                                           Prahy a při zpracování krizového plánu městské části 
 
348.    19 odst. 1 písm. b) plnění úkolů podle krizového plánu městské části 
 
349.    19 odst. 1   vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu  
                                    písm. c)  osob (§ 39d) a předávání údajů v ní vedených  
                                                           hasičskému záchrannému sboru kraje   
 
350.    19 odst. 1  vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu  
   písm. d)   osob za stavu nebezpečí (§ 39e) a předávání údajů v ní  
                                                           vedených hasičskému záchrannému sboru kraje 
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351.     19 odst. 1 vedení přehledu možných zdrojů rizik a v rámci prevence  
                                    písm. e)   podle zvláštních právních předpisů odstraňování   
                                                           nedostatků, které by mohly vést ke vzniku krizové situace 
 
352.   19 odst. 2  zřizování pracoviště krizového řízení   
 
353.    24 odst. 3  jmenování členů bezpečnostní rady městské části 
354.    24b odst. 3 jmenování členů krizového štábu městské části   
 
355. zákon č.              8 odst. 1  zajišťování připravenosti správního obvodu městské části  
        241/2000 Sb.   v systému hospodářských opatření pro krizové stavy 
 
356.    8 odst. 2   zpracovávání plánu nezbytných písm. a) dodávek  
                                   písm. a) správního obvodu městské části 
 
357.    8 odst. 2   plnění úkolů uložených Magistrátem hlavního města  
                                   písm. b)   Prahy 
358.    8 odst. 2  zajišťování činností umožňujících přijetí regulačních  
                                   písm. c)  opatření  
 
359.    12 odst. 2  rozhodování o přidělení zásob pro humanitární pomoc    
                                                           fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací 
 
360.     21    ukládání za stavu nebezpečí právnické osobě  
                                   odst. 1  nebo podnikající fyzické osobě mající místo podnikání 
                                                           nebo sídlo podniku nebo organizační složky v příslušném                                             
                                                   územním obvodu povinnosti dodávat výrobky, práce                                                                           
                                                           nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti                    
                                                           nebo podnikání, a to v přiměřeném množství, skladovat                
                                                     ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu 
nebezpečí                                                                 a odstranění jeho následků nebo toto skladování 
strpět,                                                             přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i 
výrobní                                                             nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na 
určené                                                            místo 
 
361.     24   kontrolování přípravy a účinnosti hospodářských  
                                   odst. 1   opatření pro krizové stavy v okruhu své působnosti, 
                                                           a to i v době před vyhlášením krizových stavů 
 
362. zákon č.             79a    řízení o přestupcích na úseku matrik, jména a příjmení 
        301/2000 Sb.    
 
363. zákon č.               77a odst. 1  přijímání oznámení o umístění místní nebo přechodné  
        361/2000 Sb.   úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace  
                                                           na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná 
 
364.     77a odst. 2  nařizování odstranění místní nebo přechodné úpravy  
                                                           provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li  
                                                           splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2,  
                                                           vyžadování si stanoviska policie pro účely posouzení  
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                                                           zajištění bezpečnosti silničního provozu  
 
365.     124   pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel 
                                    odst. 5 písm. a) podle § 79 odst. 1 písm. j) 
 
366.    124   vydávání speciálních označení vozidel podle § 67 
                                    odst. 5 písm. i) 
 
367.    124   provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu  
                                    odst. 5  na pozemních komunikacích na silnici II. třídy, na místní  
                                    písm. m)  komunikaci II., III. a IV. třídy a veřejně přístupné  
                                                           účelové komunikaci s výjimku veřejně přístupných  
                                                           účelových komunikací Aviatická a Schengenská  
 
368.    124   stanovování místní a přechodné úpravy provozu  
                                   odst. 6   na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, místní  
                                                           komunikaci II., III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové 
                                                           komunikaci, s výjimkou veřejně přístupných účelových 
                                                           komunikací Aviatická a Schengenská, a užití zařízení 
                                                           pro provozní informace na silnici III. třídy, místní komunikaci 
                                                           II., III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikaci 
                                                           s výjimkou komunikací Aviatická a Schengenská 
 
369. zákon č.             39  zpracování na základě hlášení podle odstavců 2, 5 a 6  
        185/2001 Sb. odst. 7   evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, převzatých  
                                                           autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství                               
                                                           a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu, 
                                                           údajů o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
                                                           využívání a odstraňování komunálních; odpadů zasílání těchto 
                                                           evidencí každoročně do 15. dubna kalendářního roku 
                                                           následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení 
                                                           podáváno, Ministerstvu životního prostředí a Magistrátu 
                                                           hlavního města Prahy   
 
370.     79 odst. 1  vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů  
   písm. d) nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování,  
                                                           typu, množství a způsobu zpracování, využití  
                                                           nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných rozhodnutí 
                                                           podle tohoto zákona; na požádání podávání informací 
                                                           žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění 
                                                           nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu 
 
371.     79 odst. 1  zasílání informací Ministerstvu životního prostředí  
                                    písm. e)  podle § 39 odst. 10   
 
372.      79 odst. 1    kontrola, jak jsou právnickými osobami a fyzickými   
                                    písm. f) osobami oprávněnými k podnikání dodržována  
                                                           ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva 
                                                           životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti 
                                                           odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují 
                                                           stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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373.     79 odst. 1 možnost zajistit ochranu lidského zdraví a životního 
                                    písm. g) prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li  
                                                           poškození lidského zdraví nebo životního prostředí 
                                                           nebo již k němu došlo   
 
374.                    79   projednávání přestupků podle § 66 odst. 2 a 5,  
                                    odst. 1  s možností současně stanovit opatření a lhůty  
                                    písm. i)   pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím 
 
375.   79   vydávání závazného stanoviska k umístění stavby,  
    odst. 4   ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením  
                                                           podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání                  
                                                           s odpady  
 
376.     79 odst. 4  vydávání vyjádření k připravovaným změnám výrobního  
                                    písm. b) procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání  
                                                           s odpady  
 
377. zákon č.              77 odst. 2 výkon působnosti povodňového orgánu v období 
        254/2001 Sb. písm. b)  mimo povodeň 
 
378.    77 odst. 3  výkon působnosti povodňového orgánu po dobu 
                                    písm. b)  povodně výkon působnosti obecního úřadu a obecního   
                                                           úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou: 
                                                           1. vodních děl:  
                                                              - úpravna vody v Praze-Podolí,   
                                                              - biologických čistíren odpadních vod    
                                                                nad 50 ekvivalentních obyvatel,                  
                                                              - jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta významných 
                                                                vodních toků Vltava a Berounka; 
                                                              - souvisejících s významnými vodními toky Vltava 
                                                                 a Berounka, nejedná-li se o výustní objekty dešťové 
                                                                 kanalizace nebo o odběrné objekty povrchové vody 
                                                                 pro potřebu fyzických osob, které neslouží   
                                                                 k podnikatelské činnosti;   
                                                               - na ochranu před povodněmi podél významných  
                                                                 vodních toků Vltava a Berounka,   
                                                               - která se zřizují k plavebním účelům v korytech 
                                                                  významných vodních toků Vltava a Berounka 
                                                                  nebo na jejich březích,   
                                                                - k využití vodní energie a energetického potenciálu 
                                                                  významných vodních toků Vltava a Berounka, 
                                                                - sloužících k pozorování stavu povrchových vod 
                                                                  na významných vodních tocích Vltava a Berounka, 

 2. vodohospodářských úprav souvisejících  
                                                                s významnými vodními toky Vltava a Berounka, 
                                                            3. rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona 
                                                                o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových 
                                                                vod k plavbě,  
                                                            4. vydávání povolení podle § 14 odst. 1      



45 
 

                                                                vodního zákona k činnostem týkajícím se významných 
                                                                vodních toků Vltava a Berounka a k činnostem 
                                                                v ochranných pásmech vodních zdrojů stanovených 
                                                                Magistrátem hlavního města Prahy, 
                                                            5. vydávání souhlasu podle § 17 odst. 1  
                                                                 písm. b) vodního zákona,  
                                                            6. stanovování ochranného pásma vodních zdrojů 

    využívajících povrchovou vodu z významných vodních 
    toků Vltava nebo Berounka, 

                                                            7. ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření  
    k nápravě podle § 34 odst. 3 vodního zákona 
    v případě, že povrchové vody uvedené v seznamu 
    sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
    přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat 
    požadavkům na jakost vody pro koupání, které jsou 
    stanoveny zvláštním právním předpisem nebo   
    v nařízení vlády podle § 34 odst. 2 vodního zákona, 
    pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem 
    Vltava nebo Berounka;  
8. ukládání způsobu rybářského obhospodařování, 
    správci významného vodního toku Vltava a Berounka 
    a uživateli příslušné části rybářského revíru 
    podle § 35 odst. 2 vodního zákona,   
9. vydávání souhlasu k vypouštění ryb a ostatních 
    vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných 

                                                                  a neprověřených populací přirozených druhů do vodních          
                                                                  toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona 
 
379.     105   10. schvalování havarijních plánů  
                                    odst. 1                  podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona,          
                                    a 106              11. řízení prací při zneškodňování havárií   

      podle § 41 odst. 3 vodního zákona,           
12. ukládání opatření k nápravě podle § 42   
      vodního zákona,   
13. rozhodování v pochybnostech o hranici    
      koryta významného vodního toku Vltava      
      a Berounka nebo o tom, zda se jedná u těchto   
      toků o přirozené koryto vodního toku  
      podle § 44 odst. 3 vodního zákona;  
14. podle § 49 odst. 3 vodního zákona  
      stanovování větší šířky pozemků k užívání,   
      než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to při významném 
      vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, 
      který je vodní cestou dopravně významnou; 
15. povolování výjimky z povinnosti vlastníka 
      pozemku, na němž se nachází koryto významného 
      vodního toku Vltava nebo Berounka, strpět po tomto 
      pozemku průchod osob podél významného vodního toku 
      podle § 50 písm. g) vodního zákona; 
16. vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících 
      s koryty významných vodních toků Vltava  
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      nebo Berounka kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu 
      koryta významného vodního toku   
      podle § 51 odst. 2 vodního zákona,  

                                                           17. zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku 
    vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání 
    péče o stavby nebo zařízení v korytech významných 
    vodních toků Vltava či Berounka nebo s nimi sousedící, 
    podle § 52 odst. 2 vodního zákona, 

                                                           18. rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinnosti 
    správce navazujícího významného vodního toku Vltava 
    a Berounka k zajištění funkce stavby 
    k vodohospodářským melioracím pozemků   
    podle § 56 odst. 5 vodního zákona,   
19. stanovování rozsahu záplavového území drobných 
      vodních toků na návrh správců drobných vodních toků 
      a ukládání správcům drobných vodních toků povinnosti 
      zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1  
      vodního zákona, 
20. vydávání závazného stanoviska dotčeného orgánu  
      podle § 104 odst. 9 vodního zákona ve věcech týkajících 
      se působnosti Magistrátu hlavního města Prahy 
      podle vodního zákona a dále z hlediska užívání      
      povrchových vod k plavbě (§ 7) a z hlediska nakládání 
      se závadnými látkami (§ 39),  
21. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona, 
      v případech působnosti nesvěřené podle tohoto Statutu 
      a dále nad dodržováním § 7 a 39 vodního zákona; 
22. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního  
      zákona nad dodržováním § 7 a 39 vodního zákona, 
23. projednávání přestupků podnikajících fyzických osob   
      a právnických osob podle § 125a, 125c až 125g a 125i 
      vodního zákona v případech působnosti nesvěřené  
      podle této vyhlášky  
24. projednávání přestupků podnikajících fyzických osob  
      a právnických osob podle § 125b a 125h vodního zákona 

 
380. zákon č.              28    řízení o přestupcích fyzických osob podle § 26 
        256/2001 Sb.  odst. 1   zákona o pohřebnictví 
 
381. zákon č.              26   výkon působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce  
        274/2001 Sb. odst. 2   s rozšířenou působností s výjimkou:  
                                    a 27   1. projednávání přestupků podle § 33 odst. 1 písm. f), 
                                                           2. přijímání, zpracovávání a předávání vybraných údajů  
                                                               evidence vodovodů a kanalizací Ministerstvu  
                                                               zemědělství podle § 5 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech  
                                                               a kanalizacích    
 
382. zákon č.               13   řízení o přestupcích na úseku užívání státních symbolů  
        352/2001 Sb.     České republiky 
 
383. zákon č.             47    vydávání loveckých lístků 
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        449/2001 Sb.  odst. 1 
 
384.     47   odebírání nejdéle na dobu 5 let loveckého lístku, zjistí-li 
                                   odst. 5   dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání  
                                                           loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li 
                                                           taková okolnost po jeho vydání a možnost odepřít 
                                                           vydání loveckého lístku, bylo-li proti žadateli zahájeno 
                                                           soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení 
                                                           k uložení pokuty podle § 64 
  
385.    60   projednávání přestupků fyzických osob podle § 63  
              a 64a   odst. 1 a 2, včetně možnosti uložit zákaz činnosti do 2 let  
                                   odst. 2    a odebrat lovecký lístek podle § 63 odst. 4 
 
386. zákon č.              77   projednávání přestupků fyzických osob podle zákona 
        119/2002 Sb. odst. 1   o zbraních 
 
387. zákon č.             135zi   řízení o přestupku proti jednotkovému balení, 
        353/2003 Sb. odst. 5   kterého se dopustí fyzická osoba 
 
388. zákon č.              56     řízení o přestupcích na úseku místního referenda 
        22/2004 Sb.    
 
389. zákon č.              4 odst. 1   vedení evidence válečných hrobů, které jsou v jejím 
       122/2004 Sb.     správním obvodu, informování krajského úřadu 
                                                           o počtech a o stavu válečných hrobů 
 
390.    5 odst. 3  projednávání přestupků a správních deliktů podle odstavce 1  
  
391. zákon č.               73    přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu  
       326/2004 Sb.  odst. 1   škodlivých organismů podle § 9 a jejich předkládání  
                                                           Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu  
                                                           zemědělskému k dalšímu řízení   
 
392.    73    výkon působnosti obecního úřadu na úseku ochrany 
                                   odst. 2   včel podle § 51 odst. 2 a 6 a na úseku letecké aplikace 
                                                           podle § 52 odst. 8   
 
393. zákon č.             28 odst. 5   zprostředkovávání předávání údajů škol a školských 
        561/2004 Sb.    zařízení krajskému úřadu 
 
394.                         161 odst. 6 provádění ověření správnosti všech jednotek rozhodných  
                                                           pro rozpis finančních prostředků pro jednotlivé právnické                                  
                                                           osoby u právnických osob zřizovaných městskou částí         
                                                           a oznamování zjištěných rozdílů krajskému úřadu 
 
395.   161c  v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem  
                                    odst. 7  školství, mládeže a tělovýchovy podle § 170 písm. c)  
                                                           předkládání krajskému úřadu návrhů rozpisu finančních                                        
                                                           prostředků podle odstavce 6 pro právnické osoby zřizované    
                                                           městskou částí 
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396.   161c    ověřování správnosti údajů předkládaných školami 
                                    odst. 11    a školskými zařízeními zřizovanými městskou částí                     
                                                           podle odstavce 9 a ověřování správnosti údajů předávaných      
                                                           podle § 28 odst. 5 
 
397.     182a   řízení o přestupcích podle § 182a odst. 1 písm. a) 
                                                           zajišťování místnosti k provádění odvodního řízení  
 
398. zákon č.                 20 odst. 4  zajišťování místností k provádění odvodního 
        585/2004 Sb.    řízení na požadavek ředitele krajského vojenského 
                                                           velitelství, jejich vybavení, údržby a technického provozu  
 
399.     36 odst. 2  proplácení nákladů spojených se zajišťováním místností,  
                                                           jejich vybavením a technickým provozem po dobu 
                                                           odvodního řízení 
 
400. zákon č.               91 odst. 6  zastupování osoby, která podle lékařského posudku  
       108/2006 Sb.    vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není  
                                                           schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce                 
                                                           nebo opatrovníka, při uzavírání smlouvy  
 
401.   92              plnění povinností obecního 
                                                           úřadu obce s rozšířenou působností  
 
402.     108   projednávání přestupků podle § 106 odst. 1, kterého  
                                    písm. b)  se dopustí zaměstnanec městské části 
      
403. zákon č.              35a   poskytování požadované informace o případu hodném  
        111/2006 Sb.  odst. 1   zvláštního zřetele krajské pobočce Úřadu práce      
 
404     65   povinnost zabezpečit, aby zaměstnanci dodržovali  
                                                           povinnosti uvedené v § 64, bezplatně si vzájemně poskytovat                            
                                                           informace potřebné k rozhodování ve věci hmotné nouze                 
                                                           a využívat pro řešení hmotné nouze informační systém pomoci     
                                                           v hmotné nouzi 
 
405. zákon č.              25   projednávání přestupků podle § 23 odst. 1 zákona 
       159/2006 Sb.  odst. 1   o střetu zájmů úřadem městské části, v jejímž správním 
                                    věta  obvodu má veřejný funkcionář pobyt; to neplatí, je-li  
    první  na základě zákona příslušným správním orgánem k řízení  
                                                           o tomto přestupku pověřen jiný příslušný správní orgán 
 
406. zákon č.             25   projednávání přestupků podle § 23 odst. 2 písm. a) a b) 
       159/2006 Sb. odst. 1   zákona o střetu zájmů úřadem městské části, v jejímž 
                                   věta    právním obvodu má fyzická osoba, která byla veřejným,  
                                   druhá   funkcionářem trvalý pobyt; to neplatí, je-li na základě  
                                                           zákona příslušným správním orgánem k řízení o tomto                            
                                                           přestupku pověřen jiný příslušný správní orgán 
 
407. zákon č.              6 odst. 1  dotčený orgán v řízení podle zvláštního právního 



49 
 

       183/2006 Sb.  písm. f)  předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území 
 
408.    13 odst. 1  výkon působnosti obecného stavebního úřadu 
                                    písm. c)  s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných 
                                                          konstrukcí pro dopravně informační systémy a dopravní 
značení 
 
409.    21 odst. 1  úřad územního plánování poskytující jako předběžné 
              písm. a)  informace územně plánovací informace o podmínkách 
                                                           využívání území a změn jeho využití, zejména 
                                                           na základě územně plánovacích podkladů a územně 
                                                           plánovací dokumentace 
 
410. zákon č.              109   projednávání přestupků podle § 108 odst. 1 písm. h)  
        378/2007 Sb.  písm. a)  tohoto zákona 
 
411. zákon č.             102   projednávání přestupků podle zákona o Policii České republiky 
        273/2008 Sb.  odst. 1   
 
412. zákon č.              47 odst. 2  přijímání informace od poskytovatele o tom, že má 
        372/2011 Sb.     být propuštěn pacient, u něhož není zajištěna další péče 
 
413. zákon č.               471 odst. 3  způsobilost být veřejným opatrovníkem 
        89/2012 Sb. 
 
414. zákon č.                11 odst. 3  vydávání závazného stanoviska k umístění, provedení  
        201/2012 Sb.   a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného  
                                                           v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
 
415.     17 odst. 2  upozornění provozovatele stacionárního zdroje  
                                     věta první umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě  
                                                           pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané  
                                                           pro podnikatelskou činnost, na existenci důvodného  
                                                           podezření na porušení povinností provozovatele  
                                                           stacionárního zdroje stanovených v § 17 odst. 1 zákona  
                                                           o ochraně ovzduší, včetně poučení provozovatele  
                                                           stacionárního zdroje o jeho povinnostech a o následcích   
                                                           opakovaného důvodného podezření na jejich porušení   
                                                           v podobě provedení kontroly 
 
416.     17 odst. 2  provádění kontrol dodržování povinností provozovatele  
                                     věta   stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě,  
                                     druhá   v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci,   
                                                           nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost,  
                                                           v případě opakovaného důvodného podezření, že  
                                                           provozovatel zdroje nadále nebo opětovně porušuje 
                                                           některou z povinností podle § 17 odst. 1 zákona  
                                                           o ochraně ovzduší 
  
417.    22 odst. 1  oprávnění uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě   
                                                           opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel  
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                                                           stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto                        
                                                           zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem  
                                                           a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu   
                                                           stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
                                                           zákonu, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy 
                                                           ve stanovené lhůtě neprovedl 
 
418.    22 odst. 4  ukládání podle potřeby opatření k nápravě právnímu  
                                                           nástupci provozovatele stacionárního zdroje  
                                                           neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
419.    24 odst. 1 projednávání přestupků fyzických osob podle § 23  
   
420.    26   projednávání přestupků podle § 25 odst. 1 písm. d), e), g), h), 
              odst. 1  k), l), n), o), q), § 25 odst. 4 písm. a) a § 25 odst. 6 písm. j)  
                                                           zákona o ochraně ovzduší, jsou-li spáchány v souvislosti 
                                                           s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny 
                                                           v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo nejsou spáchány 
                                                           v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů 
 
421.    27 odst. 5   dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona  
                                                           a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti 
 
422.     30 odst. 1  aktivní zpřístupňování srozumitelných informací  
                                                            veřejnosti bez zbytečného odkladu 
 
423. zákon č.              53   projednávání přestupků podle zákona o Vojenské policii 
        300/2013 Sb.  odst. 1   
 
424. zákon č.             60   řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný  
        250/2016 Sb.  odst. 1   obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to ve věcech,  
                                                           které městské části spravují, nestanoví-li zákon 
                                                           anebo Statut hlavního města Prahy jinak 
 
425. zákon č.             2   řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě  
        251/2016 Sb.    vyskytující se na více úsecích státní správy 
 
426.    3   řízení o přestupcích na úseku všeobecné vnitřní správy 
 
427.    4   řízení o přestupcích proti pořádku ve státní správě, a to  
              odst. 1  pouze fyzických osob ve vztahu k nařízení  
                                                           č.  20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách  
                                                           osobní taxislužby, ve znění pozdějších předpisů  
 
428.    6   řízení o přestupku křivého vysvětlení 
 
429.    9   řízení o přestupcích na úseku podnikání 
 
430.   10             řízení o přestupcích na úseku porušování práv k obchodní firmě 
 
431.    11  řízení o přestupcích na úseku zdravotnictví 
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Poznámka: 
 
Vzhledem k nedostatku prostoru jsou v tabulce uváděna pouze čísla původních znění právních 
předpisů. Všechny uvedené právní předpisy je samozřejmě nutno používat v platném znění, 
tj. ve znění všech jejich změn a doplnění.“. 
 
 
7. V příloze č. 4 se položka č. 407 zrušuje. 
Dosavadní položky č. 408 až 431 se označují jako položky č. 407 až 430. 
8. V příloze č. 4 se položka č. 408 zrušuje. 
 
Dosavadní položky č. 409 až 430 se označují jako položky č. 408 až 429. 
 
 
9. V příloze č. 7 části A se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Bubeneč 1698/2             133 
  Bubeneč 1698/8             14 
  Bubeneč 1700/1             6748 
  Bubeneč 1700/5             190 
  Bubeneč 1714/2             11 
  Ruzyně 894/1             8141 
  Ruzyně 1627/2             121 
  Ruzyně  2175/4             305 
  Ruzyně 2179/3              386 
  Ruzyně 2179/4             1337  
  Střešovice 58              30 
  Veleslavín 473/346           1687 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
10. V příloze č. 7 části A se v části Praha 15 na konci doplňuje tento výčet: 
„Hostivař 611/8              171 
  Hostivař 2661/33            43 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
11. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Dubeč na konci doplňuje tento výčet: 
„Dubeč            786/2 (id. 1/6)  479 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
12. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Křeslice na konci doplňuje tento výčet: 
„Křeslice         73/26                105 
  Křeslice         273/34              76 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
13. V příloze č. 7 části A se v části Praha - Lipence na konci doplňuje tento výčet: 
 „Lipence  
  stavba dešťové kanalizace o celkové délce 146,50 m v ulici K Průhonu na pozemcích   
  parc. č. 669/1, 2149/1, 2154/4 v k. ú. Lipence“.  
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14. V příloze č. 7 části A se v části Praha 16 na konci doplňuje tento výčet: 
„Radotín         2588/1              609 
  Radotín         2594/2              47 
  Radotín 2594/3              583 
  včetně terénních a sadových úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
15. V příloze č. 7 části B se v části Praha 4 na konci doplňuje tento výčet: 
„Braník 1765/18            89  
  Braník 1769/1              2771   44 
  Braník 1770/2              54  
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
  
 
16. V příloze č. 7 části B se v části Praha 5 na konci doplňuje tento výčet: 
„Motol  374/50             1376 
  Motol 463/1               58 
  včetně staveb, terénních a sadových úprav, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
 
 
17. V příloze č. 7 části B se v části Praha 6 na konci doplňuje tento výčet: 
„Ruzyně 1627/3              4“. 
 
 
18. V příloze č. 7 části B se v části Praha 12 na konci doplňuje tento výčet: 
„Kamýk 1859/216 369  
  Kamýk 1859/217 1055 986 
  Kamýk 1859/218 161 
  Kamýk 1859/219 282 
  Kamýk 1859/220 22 stavba 
  Kamýk 1859/221 121 stavba 
  Kamýk 1859/222 348 984 
  Kamýk 1859/223 146  
  Kamýk 1859/224 72 983 
  Kamýk  1859/225 43  
  Kamýk 1859/226 112 
  Kamýk 1859/227 27  
  Kamýk 1859/228 35  
  Kamýk 1859/229 78  
  Kamýk 1859/253 207  
  Kamýk  1859/268 50  
  Kamýk 1859/269 75  
  Kamýk 1859/271 14  
  Modřany 4400/678 90 2012 
  Modřany 4400/679 124 1541 
  Modřany 4415/9             157  
  Modřany 4415/13 335  
  Modřany 4423/16 8380 
  včetně staveb a terénních úprav na pozemcích, které nejsou předmětem zápisu v KN“. 
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19. V příloze č. 7 části B se v části Praha - Přední Kopanina doplňuje tento výčet: 
„Přední Kopanina 
  5 ks stožárů VO  č. ev. 620060, 620061, 620062, 620063, 620064 na pozemku parc. č. 53/15   
  a 1 ks ZM1714 na pozemku parc. č. 53/14 v k. ú. Přední Kopanina v celkové pořizovací hodnotě 
  48 500 Kč“. 
 
20. V příloze č. 10 se za bod 89 vkládá bod 90, který včetně nadpisu zní: 
„90. Městská část Praha 6 
 
a) Vymezeným majetkem se rozumí: 
 
kat. území parc. č.   výměra (m2) 
Bubeneč 1700/1        6748 
Bubeneč 1700/5        190 
Ruzyně 894/1        8141   
 
b) Městská část Praha 6 není oprávněna převést pozemky uvedené v písmenu a) na jinou fyzickou 
či právnickou osobu.  
 
c) V případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, 
na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 1700/1, 1700/5 v k. ú. Bubeneč 
do vlastnictví hlavního města Prahy, kterým by zamýšlená stavba nebyla stavbou veřejně 
prospěšnou nebo stavbou pro bydlení, je městská část Praha 6 povinna požádat hlavní město Prahu 
o odejmutí pozemků ze svěřené správy za účelem jejich převedení zpět na Pozemkový fond České 
republiky za stejných podmínek, za jakých byly převedeny na hlavní město Prahu, a to ve lhůtě 
do 90 dnů od nabytí účinnosti opatření obecné povahy o změně závazné části územně plánovací 
dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže nebude možné 
pozemky převést zpět na Pozemkový fond České republiky, protože budou ve vlastnictví třetí 
osoby, zavazuje se městská část Praha 6 k tomu, že ve stejné lhůtě poskytne Pozemkovému fondu 
České republiky náhradu za tyto pozemky v penězích. Výše náhrady bude rovna ceně pozemků 
ke dni uzavření smlouvy, na jejímž základě byly pozemky hlavnímu městu Praze převedeny, a to 
podle cenového předpisu platného k témuž dni.“. 
 
Dosavadní body 90 až 352 se označují jako body 91 až 353. 
 
 
 

 
Čl. II 

 
U správních řízení, uvedených v Čl. I bodech 1 až 6, zahájených před účinností této 

vyhlášky se příslušnost správních orgánů určí podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 
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Čl. III 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou Čl. I bodů 1 až 6, které nabývají 
účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 
 
 
 
 

 
 

MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 
primátor hlavního města Prahy 

 
doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 

I. náměstek primátora hlavního města Prahy 
 




