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1.1 Odbor právní (PRAV)
Odbor právní:
- vyřizuje právní záležitosti města a městského úřadu,
- provádí právní konzultace pro orgány města,
- ve spolupráci s vedoucími odborů připravuje návrhy právních předpisů města a vnitřních
předpisů městského úřadu,
- zpracovává interní předpis k realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, vede evidenci podaných žádostí, vyřizuje podané žádosti, a zpracovává
výroční zprávu,
- poskytuje metodickou pomoc obcím ve správním obvodu Žamberka, vyřizuje stížnosti
občanů na úseku veřejného pořádku,
- vede evidenci právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů, nařízeních vlády a kraje
a informuje o nich vedoucí odborů,
- vede evidenci právních předpisů města,
- zpracovává návrhy veřejnoprávních smluv uzavíraných s obcemi
- po právní stránce kontroluje smlouvy, které město uzavírá,
- ve složitých případech zpracovává návrhy smluv
- zastupuje město před soudy, připravuje žaloby a další písemnosti v rámci styku se soudy,
- vymáhá pohledávky města,
- uplatňuje účelně vynaložené náklady na pohřbení dle zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
- vymáhá škody způsobené na majetku města,
- zabezpečuje dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce,
- zajišťuje volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev obcí, krajů, do Parlamentu
České republiky, Evropského parlamentu a konání referenda
- v přenesené působnosti projednává přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., projednává
přestupky podle zvláštních zákonů, pokud je nepřidělí (po konzultaci s odbory) odborům,
do jejichž působnosti přestupky patří,
- zpracovává statistická hlášení,
- vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí
v územním obvodu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně přípravy
těchto smluv na úseku projednávání přestupků,
- spolupracuje se státními orgány a s orgány činnými v trestním řízení – podává zprávy a
informace o občanech za MěÚ,
- ukládá pokuty příkazem na místě,
- spolupracuje s odborem FIN při vymáhání pokut za přestupky a NŘ
- zajišťuje půjčování Sbírky zákonů ČR občanům k nahlédnutí
- zabezpečuje úkoly obecního úřadu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
- vydává vyjádření města dle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů
- vede vyvlastňovací řízení dle zvláštního právního předpisu
- využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v základních registrech v rámci
zpracovávaných agend,
- zapisuje údaje do evidence přestupků
- vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to s účinností od 01.01.2019
- zabezpečuje uveřejňování smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- ve spolupráci s tajemníkem MěÚ provádí jako podpůrný orgán zápisy do registru oznámení
dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
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Obecní živnostenský úřad
Obecní živnostenský úřad v oblasti samostatné působnosti připravuje podklady pro rozhodování
orgánů města, případně rozhoduje podle nařízení města - tržní řád (povolování tržních míst,
povolování výjimek).
Obecní živnostenský úřad vykonává státní správu na úseku živnostenského podnikání podle zákona
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů:
- posuzuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živností podle §§ 6 a 7 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
- posuzuje překážky provozování živností podle § 8 živnostenského zákona,
- přijímá a zpracovává ohlášení živností volných, řemeslných a vázaných a oznámení změn
a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti,
- přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese a oznámení změn a doplnění údajů a dokladů
stanovených jako náležitosti žádosti o koncesi,
- přijímá a zpracovává oznámení o ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti ohlašovací
a o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce,
- rozhoduje o schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnosti koncesované,
- přijímá a zpracovává oznámení o přerušení provozování živnosti a o pokračování
v provozování živnosti,
- přijímá a zpracovává oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně,
- vydává výpisy ze živnostenského rejstříku jako průkazy živnostenského oprávnění
- řeší transformace živnostenských oprávnění na základě změny živnostenského zákona nebo
jiných právních předpisů a změny podmínek provozování živností,
- provozuje živnostenský rejstřík, ze kterého vydává výpisy a potvrzení se živnostenským
zákonem,
- provádí změny v živnostenském rejstříku na základě informací ze základních registrů
(především z obchodního rejstříku a registru obyvatel, popř. registru cizinců)
- projednává pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele a při přeměně
obchodní společnosti nebo družstva,
- řeší zánik živnostenského oprávnění podle § 57 živnostenského zákona,
- provádí kontrolu podnikatelských subjektů podle zvláštních právních předpisů,
- organizuje spolupráci s ostatními orgány státní správy, na základě kontrolních zjištění
ukládá pokuty příkazem na místě a vede přestupkové řízení, vede správní řízení ve věci
zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti podle
živnostenského zákona,
- projednává stížnosti a podněty fyzických a právnických osob v kompetenci odboru,
Obecní živnostenský úřad dále vykonává státní správu na úseku zemědělského podnikání podle
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů:
- přijímá a zpracovává žádosti fyzických a právnických osob o zápis do evidence
zemědělského podnikatele,
- posuzuje splnění podmínek stanovených pro zápis do evidence zemědělského podnikatele,
- zapisuje zemědělské podnikatele do evidence a vydává jim osvědčení,
- přijímá a zpracovává ohlášení změn skutečností vedených v evidenci a ukončení zemědělské
výroby,
- vyrozumívá příslušné orgány státní správy o zápisu do evidence a o změně a zániku
skutečností vedených v evidenci,
- rozhoduje o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence a o pokutách za porušení
příslušných právních předpisů.
Obecní živnostenský úřad:
- poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s jednotným kontaktním místem
při živnostenském úřadě v Pardubicích (v každém kraji ČRF je pouze jedno).
- projednává a rozhoduje přestupky a správní delikty podle zvláštních právních předpisů,
- vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně
spotřebitele, zákonem o spotřebitelských daních v rozsahu daným těmito zákony,
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provádí poradenskou činnost pro žadatele a registrované podnikatele,
jako centrální registrační místo přijímá:
a) přihlášky k registraci nebo oznámení podle zvláštního právního předpisu od osob
podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
b) oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících
na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 582/1991
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
c) oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných
pracovních míst nebo jejich obsazení (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů,
d) oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zákonem č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a předává tyto údaje příslušným orgánům.

Plní další úkoly stanovené obecním živnostenským úřadům zvláštními právními předpisy.
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