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1.1 Odbor správní a dopravy (SPDO)
Odbor správní a dopravy vykonává státní správu v působnosti obecního úřadu, v rozsahu
pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností:
- na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů (např. přijímání žádostí o vydání občanských
průkazů, vydávání občanských průkazů, vedení evidence vydaných občanských
průkazů, projednávání přestupků ve správním řízení),
- na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona o Policii České republiky (zákon o cestovních
dokladech) ve znění pozdějších předpisů (např. přijímání žádostí o vydání cestovních
pasů, vydávání cestovních pasů, vedení evidence vydaných cestovních dokladů,
projednávání přestupků ve správním řízení).
- na úseku evidence obyvatel 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 (např. přihlašování k trvalému pobytu, vedení evidence obyvatel,
zpracovávání údajů, rušení trvalých pobytů),
- na úseku matriky podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vedení matričních knih
a sbírky listin, kontrola vedení matričních knih u matričních úřadů příslušného správního
obvodu, vystavování matričních dokladů),
- podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování (např. vidimace, legalizace, zabezpečení metodiky
pro obce v daném správním obvodu, ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu),
- podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodinné právo, např. vznik manželství,
určování otcovství a další ustanovení s tím spojené)
dále zabezpečuje:
- evidenci územněsprávního členění a názvy obcí a státní symboly,
- pouze informativně zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně
některých zákonů.
Odbor správní a dopravy vykonává státní správu v přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu
s rozšířenou působností a i pověřeného obecního úřadu na úseku dopravně - správních agend:
- podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - např.
rozhoduje o vydávání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí, schvaluje
výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání, provádí
zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a profesní způsobilosti řidiče,
vykonává státní dozor a projednává správní delikty při porušení povinností podle tohoto
zákona,
- podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - např. vedení
evidence řidičů - registr řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů (profesní
způsobilosti řidiče), jejich vydání, výměna a zadržení (včetně mezinárodních), udělení,
podmínění, omezení, odnětí, pozbytí a vrácení řidičského oprávnění, vedení agendy
vydávání paměťové karty řidiče, podniku a dílny pro digitální tachograf, vydávání
speciálního označení vozidel, pověřování osob oprávněných k zastavování vozidel, provádění
prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, vedení agendy
bodového hodnocení - záznamy v registru řidičů, projednávání námitek ve věci záznamu
počtu bodů v bodovém hodnocení, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti
a přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, projednává přestupky při
porušení povinností podle tohoto zákona,
- podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - specifikuje
postup při správním řízení o přestupcích - upravuje práva a povinnosti účastníků řízení
při porušení povinností stanovených zákonem č. 361/2000Sb., o silničním provozu,
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podle zákona č. 56/2014 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
- např. vede registr silničních vozidel, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru
vozidel a provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu a registru vozidel, přiděluje
silničním motorovým vozidlům registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou,
vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické
osvědčení, provádí záznam o vyřazení vozidla z provozu nebo jeho zániku, schvaluje
technickou způsobilost silničních vozidel (dovoz, výroba, přestavba), uděluje a odnímá
oprávnění k provozování stanic měření emisí, vydává osvědčení k jejich provozování,
vykonává státní odborný dozor, projednává přestupky z porušení tohoto zákona,
podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů - např. projednává přestupky z porušení tohoto
zákona,
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - vykonává
funkci dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu - např. vydává
a odnímá průkazy řidiče taxislužby, uděluje a odnímá licence autobusové dopravy, vede
evidenci dopravců, vykonává státní odborný dozor,
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vybírá
od žadatelů o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel
podle jiného právního předpisu 31f) je poplatek na podporu sběru, zpracování, využití
a odstranění vybraných autovraků.
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů –
vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně
přístupných účelových komunikací a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy, veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací s výjimkou věcí,
o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, projednávání přestupků podle
tohoto zákona a podle zvláštního předpisu, účast na plnění úkolů spojených s řešením
mimořádných událostí na pozemních komunikacích.

Odbor správní a dopravy dále zabezpečuje:
- spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR na dopravním značení,
- optimalizaci dopravní obslužnosti, provádění kontroly dodržování zákona o pozemních
komunikacích,
- výkon silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území města území
města (zařazení a vyřazení komunikací do sítě místních komunikací, částečná a úplná
uzavírka komunikací, zvláštní užívání komunikací, dodržování zásad užívání veřejného
prostranství a zásahů do pozemních komunikací),
- vedení agendy povolování výjimek parkování vozidel a jejich průjezdu zakázanými místy
nebo zónami,
- vyjadřuje se k projektové dokumentaci místních komunikací, chodníků a veřejných ploch
z dopravního hlediska,
- provádění státního dozoru nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými
komunikacemi v územním obvodu města,
- svolávání a účast na jednání k dopravnímu značení na území města,
- provádění kontroly dodržování silničního zákona a činnosti Dopravního úřadu dle příslušných
právních předpisů na území města
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