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INFORMaČNÍ LIST PRO STAROSTKY A STAROSTY OBCÍ

I. KONTAKTY NA ODDELENI DOZORU JIHLAVA

o viz druhá strana
o konzultační dny (viz příloha)

II. HLAVNÍ NÁprŇ ČrNNosn ODDĚLBNÍ oozonu JIHLAVA

. podílí se na výkonu dozorových činností (zejména v předprocesní fázi dozoru) a kontrolních
činností odboru-,dozoru akontroly v území (ODK/I3 Jihlava omezeně, v případě provádění kontrol
výkonu samostatné působnosti na obcícIr v Kraji Vysočina kraji jsou členy kontrolních skupin
pracovníci ODK/4 - oddělení kontroly a pracovníci oddělení dozorú z jiných krajů),

o vyhodnocuje podněty k uplatnění dozorových opatření vůči obcím, zpracovává rozbory právních
předpisů a následněje projednává s představiteli obcí,

o poskytuje metodickou pomoc územním samosprávným celkům, zejména ve věci aplikace právních
předpisů, a to v rozsahu předmětu činnosti odboru v mezích oficiálních stanovisek odboru,

o plní úkoly správce obce.

III. DoPoRUčBNÉ INTERNETovE srnÁNxy

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/odk

K dispozicijsou zejména stanoviska (na úvodní internetové stránce odboru - v sekci 1. Stanoviska),
vzory obecné závaznýclr vyhlášek, metodiky, zápisy z odborných seminářů, metodická <1oporučení
v rozličných oblastech samosprávy apod. Stanoviska jsou průběžně aktualizována, aby byla v souladu
s aktuální právní úpravou, judikaturou Ústavního sodu.

Pro potřeby tvorby obecně závazných vyhlášek se doporučuje především využití metodických
materiálŮ k jednotlivým zákonným zmocněním k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. která
obsahují přehled právní úpravy, stanovisko k ákonnému zmocnění. vzor OZV, související právní
úpravu a přehled judikatury (na úvodní internetové slránce odboru - v sekci 3. lvíetodická pomoc
obcím).

Zpracoval: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstl,a vnitra



MINISTERSTVO VNITRA ČR
ÓaUo, dozoru a kontroly veřejné správy

oddělení dozoru Jihlava
Tolstóho 15

587 23 Jihlava

plán konzultačních 6116 odděl.rrí dozoru Jihlava v Bystřici nad Pernštejnem

Místo: Budova Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, PříČní 405, zasedací místnost,

Kon"ultant: JUDr. Martina Hostomská

Dobakonaní: 8.00 - 15.00 hod,

Určeno: starostům obcí, měst a městysŮ
problematika: právní pomoc při tvorbě právních.předpisů (obecně závaznýchvyhlášek),

odstraňováni nezakonior,i u prauních piedpisech obcí, metodická činnost

Termíny pro IL pololetí 2011

17. srpna 2011
2l.záíí2011
19. říina 201l

16. listopadu 2011
14.prosince 2011

VpřípaděpotřebyVaŠíkonzultacesilaskavědomluvtečasVašínávštěvysJUDr.Martinou
HÓstóm*Óu na tól. č. 567 300 369, 567 300 370,


