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Koordinace veřejné správy
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony

Nesouhlas s návrhem Ministerstva životního prostředí na změnu 
zákona o ochraně přírody a krajiny spočívající v přenosu 
kompetence k povolování kácení dřevin z obecních úřadů na 
pověřené obecní úřady. 
Rada vlády pro veřejnou správu opakovaně projednávala
navrženou změnu přenosu rozhodovacích kompetencí, a to vždy s 
negativním stanoviskem, neboť tímto krokem by došlo k tomu, že 
občané by byli nuceni kvůli získání povolení ke kácení dřevin dojíždět 
na obce s pověřeným obecním úřadem, kde je znalost místního 
prostředí menší. 
Vláda navrženou úpravu v součinnosti s ministrem životního 
prostředí odmítla.



Navýšení odměn zastupitelů ÚSC
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Navržena změna nařízení pro rok 2017

 Valorizace o 4 %

 Účinnost od 1. ledna 2017

Nová právní úprava v PSP
 Změna konstrukce výpočtu 

 Sjednocení pravidel pro obce, Hlavní město Prahu a pro 
kraje



Příspěvek na výkon státní správy
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Novinky pro rok 2016

 Valorizace celkového objemu příspěvku o 1 %.

Novinky pro rok 2017

 Valorizace celkového objemu příspěvku o 5 %.

 Financování veřejného opatrovnictví – 29 000 Kč 
na opatrovance na rok.

 + 3,5 mil. Kč zvláštní matrice Brno.

 Nový matriční úřad Kamenice.

 Zřízen stavební úřad Všeň.



Adresa na ohlašovně

 Institut úřední adresy vznikl především k evidenci sociálně slabých
obyvatel bez domova.

 Dnes je tento institut zneužíván.
 Trvalý pobyt na ohlašovnách mají evidovaný nejen dospělí, ale i děti.
 Otázka je, jak jsou tito občané v případě potřeby dohledatelní.
 Tento problém znamená nadbytečnou administrativní zátěž pro úřady

a praktickou možnost pro skrývání se před exekucí.
 Je tedy nutné se problematikou zabývat.
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Adresa na ohlašovně

 Možnosti řešení – postupné kroky:
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Fikce 
doručení

Úřední 
adresa v  

informačních 
systémech

Úřední 
adresa v 

občanských 
průkazech

Zachování 
údaje 

o trvalém 
pobytu v OP

Pokračuje 
příprava 

legislativního 
řešení



Přívětivý úřad

 Proběhlo hodnocení ORP
 Aktuálně je realizováno hodnocení POÚ
 Do budoucna se počítá i s obcemi I. typu

 Cílem je ocenění dobré praxe a její sdílení
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Děkuji za pozornost

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

Ministerstvo vnitra
Tel. sekretariát: 974 817 402
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