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NÁZEV: 
 

Stanovení úředních hodin městského úřadu 

 

ANOTACE: 
Určení úředních hodin patří do  tzv. nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady města, která může 
tuto pravomoc zcela nebo zčásti svěřit obecnímu řadu. Vzhledem k opatřením regulujícím činnost 
úřadu v době nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru je k zajištění 
fungování úřadu potřeba omezit úřední hodiny.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání svěřuje podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městskému úřadu, tajemnici, pravomoc 
stanovit v mimořádných situacích úřední hodiny městského úřadu.  
Tajemnice je povinna informovat radu města o mimořádném stanovení úředních hodin 
městského úřadu na nejbližším zasedání rady města.  

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracovala: 
JUDr. Martina Hostomská 

Předkládá: 
tajemnice městského úřadu 
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Popis 
Určení úředních hodin patří do  tzv. nevyhrazené (zbytkové) pravomoci rady města, která může 
tuto pravomoc zcela nebo zčásti svěřit obecnímu řadu. Vzhledem k opatřením regulujícím činnost 
úřadu v době nouzového stavu, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, je k zajištění 
fungování úřadu potřeba omezit úřední hodiny. Tato situace se může vyskytnout i v jiných 
případech. 
Vzhledem ke zkušenostem s nouzovým stavem jak z jara, tak i z této doby, pravomoc stanovit 
v mimořádných případech úřední hodiny tajemnicí městského úřadu bude zapracováno 
(rada města) rovnou do organizačního řádu a již se tím dále z hlediska kompetencí nebude 
samospráva zabývat. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
žádný 
 
 
Geneze případu 
--- 
 
Návrh řešení 
Schválit usnesení v předloženém znění. 
 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• nejsou 
 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit usnesení v předloženém znění 
 
 
 
 
Stanoviska  
žádná 
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