Praha:

12.09.2022

Číslo jednací:

114940/2022/KUSK

Spisová značka: SZ_109237/2022/KUSK/03
Vyřizuje:

Bc. Dana Pačesová, l. 880

Značka:

OLPOA/Pač

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad,
podle § 65 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a podle § 10 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, ve věci převodu výkonu
přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel na pověřený obecní úřad rozhodl
takto:
Výkon přenesené působnosti spočívající podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, v povinnostech ohlašovny na úseku evidence obyvatel, svěřené Obecnímu úřadu
Třebsko, IČ: 00243442, bude zajišťovat od 24.09.2022 příslušný pověřený obecní úřad –
Městský řad Příbram, IČ: 00243132, do jehož správního obvodu obec Třebsko patří.
Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad (dále
jen „Krajský úřad Středočeského kraje“), obdržel dne 30.08.2022 oznámení odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, o tom, že od 24.09.2022 bude v obci Třebsko
vykonávat funkci správce obce ve smyslu § 98 odst. 1 písm. b) zákona o obcích, neboť v obci
se neuskuteční vyhlášené volby do zastupitelstva obce.
S ohledem na skutečnost, že správce obce může ze zákona vykonávat pouze samostatnou
působnost obce, a jelikož obec nedisponuje v rámci obecního úřadu administrativním aparátem
k výkonu správních činností, požádalo Ministerstvo vnitra o vydání rozhodnutí postupem

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 880 fax: 257 280 868 pacesova@kr-s.cz e-mail: podatelna@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz ID datové schránky: keebyyf

strana 2 / 3
dle § 65 zákona o obcích, jímž bude převeden výkon přenesené působnosti na pověřený obecní
úřad.
Krajský úřad Středočeského kraje podle § 65 odst. 1 zákona o obcích a podle § 10 vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, určuje Městský úřad Příbram
jako příslušný pověřený obecní úřad k výkonu přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel za obec Třebsko v celém rozsahu.
Vzhledem k tomu, že Obecní úřad Třebsko není schopen prakticky zabezpečovat výkon
přenesené působnosti na uvedeném úseku, není zde záruka řádného a kvalifikovaného výkonu
státní správy, rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje, jak je výše uvedeno.
Převod příspěvku na výkon přenesené působnosti je řešen samostatně Odborem finančním
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Poučení
Toto rozhodnutí se v souladu s § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně po dobu 15 dnů
na úřední desce Obecního úřadu Třebsko.

JUDr. Lenka Šteffková
vedoucí oddělení občanských agend

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Třebsko dne:

Rozdělovník:
Obecní úřad Třebsko, Třebsko 4, 262 42 Třebsko
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
Odbor finanční Krajského úřadu Středočeského kraje
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Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Ministerstvo vnitra, odb. veř. správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

