PÁTEK 13. PROSINCE 2002

20
Vážení spoluobčané,
1. ledna 2003
oslaví Karlovarský kraj
své druhé narozeniny.
1. ledna 2003
se zároveň dovrší
reforma územní veřejné
správy, kterou v naší
zemi před dvěma lety
nastartovaly první volby do krajských
zastupitelstev. Reforma veřejné správy končí
existenci okresních úřadů, přibližuje
rozhodování o věcech veřejných blíže
občanům, prolíná jej s krajskou a obecní
samosprávou a přibližuje nás všechny
Evropské unii. Dosavadní kompetence
okresních úřadů přecházejí 1. lednem příštího
roku nejen na kraje, ale řada z nich také na
obce s rozšířenou působností. Správních
obvodů obcí s rozšířenou působností bude v
našem kraji sedm. Města Aš, Cheb, Karlovy
Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a
Sokolov začnou hrát významnější roli
spádových a adresněji kompetentních center.
K orientaci v přesunech kompetencí, které s
sebou přináší reforma veřejné správy, má
přispět i tato dvojstrana...
Závěrem si Vám, občanům Karlovarského
kraje, dovoluji popřát mnoho zdraví, štěstí,
životní pohody a spokojenosti v roce 2003
JUDr. Josef Pavel
hejtman
Karlovarského kraje

HEJTMANSKÉ LISTY Karlovarského kraje

Reforma územní veřejné správy v ČR
Vytvořením 14 krajů uskutečnila
Česká republika další krok na
cestě do Evropské unie.
Kraje jako vyšší územněsprávní celky začaly v ČR vykonávat samosprávu a část
státní správy podle modelu,
kterým se Evropa v 21. století
hodlá sjednocovat a podle něhož hodlá žít. Existence a faktická činnost krajů je důležitým předpokladem pro vytvoření regionální politiky a pro
vstup ČR do Evropské unie.
Zákon o krajích je v souladu s
mezinárodními závazky, včetně souladu s právem EU.
Přibližování se ČR Evropě a
její postupné začleňování se
do ní se děje na základě principu subsidiarity, podle něhož
se správa veřejných záležitostí
co nejvíce decentralizuje a přibližuje se co nejblíže občanům. Koncepce reformy veřejné správy v ČR je plně v
souladu s evropským pojetím
demokracie, cílem reformy je
dosažení vyšší míry efektivnosti veřejné správy.
Karlovarský kraj je vymezen územím okresů Karlovy
Vary, Sokolov a Cheb, zaujímá 4,25 % rozlohy ČR. Počet
obyvatel Karlovarského kraje k 1. lednu 2002 činí 303
714 obyvatel. V Karlovar-

Úřady

Karlovarského
kraje
na internetu

ském kraji je celkem 132 obcí (28 měst a 104 obcí).
Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik krajů je ústavní zákon č.
347/1997 Sb. (o vytvoření vyšších územních správních celků
a o změně ústavního zákona
ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava
ČR). Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. (o
krajích), který nabyl účinnosti
dnem voleb do zastupitelstev
krajů v listopadu 2000, respektive dnem 1. ledna 2001.
Kraj je územní společenství
občanů; náleží mu právo na
samosprávu, které vykonává v
rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje. Kraj je
veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním
obvodu v souladu s místními
předpoklady a s místními
zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj
sociální péče, o uspokojování
potřeby ochrany a rozvoje
zdravých životních podmínek,
dopravy a spojů, potřeby in-

formací, výchovy a vzdělávání,
celkového kulturního rozvoje
a ochrany veřejného pořádku.
Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s
obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Orgány kraje jsou
povinny záměry rozvoje kraje
vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které
se dotýkají jeho samostatné
působnosti. Orgány státu jsou
povinny předem projednat s
orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti
kraje.

noviska k obnově národních
kulturních památek, ukládá
povinnosti vlastníku movité
kulturní památky určitým
způsobem s ní nakládat, vydává rozhodnutí o podmínkách přenechání národní
kulturní památky k dočasnému užívání; ukládá pokuty vydavatelům za neplnění
povinností při vydávání periodického tisku; vede seznam kulturních památek Karlovarského kraje.

a zařízení a materiálu k je- řazení lesa do kategorie lesů
jich výrobě, rozhoduje o za- ochranných nebo lesů zvlábrání věci.
štního určení, rozhoduje o
odnětí lesních pozemků neDoprava a silniční
bo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa
hospodářství
Odbor dopravy a silničního u výměry nad 1 ha a o výši
hospodářství KÚ projednává poplatků za odnětí, schvalusprávní delikty, je dopravním je lesní hospodářské plány a
úřadem; jako dopravní úřad povoluje jejich změny, rozkontroluje použití finančním hoduje o udělení nebo odnětí
prostředků na zajištění do- licence pro výkon funkce odpravní obslužnosti veřejnou borného lesního hospodáře,
linkovou dopravou; uzavírá s ustanovuje a ruší lesní hospodopravcem smlouvu na zajiš- dářskou stráž, ukládá pokuty
tění základní dopravní ob- podle zákona o lesích, vytváří
služnosti; hradí prokazatelnou rybářské revíry a stanovuje voztrátu dopravci při zajišování dy pstruhové a mimopstruhozákladní dopravní obslužnos- vé, přenechává výkon rybářti, projednává návrhy jízdních ského práva v rybářských reřádů a jejich změn; rozhoduje vírech konkrétním subjeko udělení, ponechání nebo tům, prohlašuje rybářské reodnětí profesního osvědčení víry nebo jejich části za chrápro vyučování výuky a vý- něné rybí oblasti, rozhoduje
cviku žadatelů o řidičská o souhlasu s chovem zvěře
oprávnění, provádí zkoušky v zajetí, rozhoduje o omezeučitelů výuky a výcviku ža- ní obvyklého způsobu hosdatelů o řidičská oprávnění; podaření v honitbě, rozhomůže povolit výjimku ze zá- duje o povolení použití dravkazu jízdy pro uvedená vo- ců k lovu zvěře, určuje terzidla.
míny sčítání zvěře a organizuje chovatelské přehlídky v
Životní prostředí
oblastech pro chov zvěře, usa zemědělství
tanovuje mysliveckou stráž.
Odbor životního prostředí
Územní a stavební řízení
a zemědělství KÚ se podílí na
Odbor regionálního rozvoje
rozdělování dotací na provedení ozdravných protirado- KÚ vykonává působnosti nadnových opatření a na kon- řízeného orgánu územního
trole jejich účinnosti, rozho- plánování pro obce, je nadříduje v pochybnostech o pro- zeným správním orgánem stahlášení movité věci za odpad vebních úřadů měst a obcí,
, rozhoduje v pochybnostech, dává souhlas k uzávírání dozda se jedná o povrchové nebo hod mezi obcemi o výkonu
podzemní vody a o tom, zda působnosti stavebního úřadu,
se jedná o vodní tok, řeší li- rozhoduje o převedení části
kvidaci havárií na hraničních pravomocí stavebního úřadu i
vodních tocích, vydává závaz- na obec, která nemá stavební
ná stanoviska ke schválení les- úřad.
ních hospodářských plánů a
osnov, povoluje výjimky z
ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných rostlin a živočichů, rozhoduje
o náhradách škod způsobených vybranými zvláště
Karlovarského kraje
chráněnými živočichy, provádí registraci původu některých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin,
kontroluje způsob nabytí
zvláště chráněné rostliny nebo živočicha a rozhoduje o
odebrání nepovoleně držePLACENÁ INZERCE
ných jedinců, rozhoduje o za-

Orgány kraje

Kraj je spravován v rozsahu
stanoveném zákonem zastupitelstvem kraje, které má v
Karlovarském kraji 45 členů.
Dalšími orgány kraje jsou
rada kraje, hejtman kraje a
krajský úřad.
Hejtman zřizuje pro výkon
přenesené působnosti zvláštní
orgány, pokud tak stanoví
zvláštní zákon. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřizuje zastupitelstvo výbory a
rada kraje komise. Kraj může
pro plnění svých úkolů zakládat právnické osoby a organizace.

Detailní informace o působnosti úřadů v Karlovarském kraji z hlediska
občana kterékoliv ze 132
obcí budou do konce letošního roku včetně aktuálních kontaktů zveřejněny na internetové stránce
Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
v odkazu Občan a úřad.
Přehled úřadů státní
správy obsahující vedle
veškerých kontaktů také
informace o jejich územní
spádovosti je navíc doplněn souborem přehledných tabulek s nejběžnějšími agendami jednotlivých úřadů.
Tabulky, které jsou
zpracovány pro každou z
obcí Karlovarského kraje
zvláš, obsahují hlavně aktuální poštovní adresy
(kde bude po 1. lednu
2003 výkon agendy zajištěn), přímá telefonní čísla
(po přečíslování), přímé
adresy elektronické pošty.

Přehled kompetencí krajského úřadu, na jejichž základě kraj rozhoduje v 1. stupni
Krizové řízení

Odbor krizového řízení
krajského úřadu (dále jen KÚ)
podle zákona č. 239/2000 Sb.
(o integrovaném záchranném
systému a o změně některých
zákonů) provádí kontroly a
ukládá pokuty za nesplnění
povinností podle tohoto zákona; za omezení vlastnického
nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní
pomoci, poskytuje náhradu;
podle zákona č. 240/2000 Sb.
(o krizovém řízení a o změně
některých zákonů - krizový
zákon) provádí kontroly a
ukládá pokuty za nesplnění
povinností podle tohoto zákona; pokuty vybírá, pokud o
nich rozhodl; poskytuje náhrady za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání
pracovní výpomoci a pracovní povinnosti, pokud o
omezení práva nebo uložení
povinnosti rozhodl; poskytuje náhradu věcné škody
vzniklé při provádění krizových opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných
prostředků, pokud opatření
uložil; podle zákona č.
241/2000 Sb. (o krizovém řízení a o změně některých zákonů - krizový zákon) provádí
kontroly a ukládá pokuty za
nesplnění povinností podle tohoto zákona, hradí náklady
a výdaje vzniklé při použití
regulačních opatření včetně
zvýšení nákladů, které by
právnické nebo podnikající
fyzické osobě jinak nevznikly.

Kontrola

Odbor kontroly KÚ podle
zákona č. 265/1991 Sb. (o působnosti orgánů ČR v oblasti
cen) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů při jím provedené cenové kontrole.

Majetkoprávní oblast

Odbor majetkoprávní KÚ
povoluje a vykonává dozor
nad provozovateli loterií a
jiných podobných her, povoluje provoz výherních hracích přístrojů pokud je jejich
provozovatelem obec, povoluje provozování věcných lo-

terií a tombol, vydává potvrzení o odnětí věci, o výši
částky za odňatou věc vyplacené dle zákona (o zmírnění
následků některých majetkových křivd), vykonává správní
činnosti související s převody
majetku dle zákona (o působnosti orgánů ČR ve věcech
převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby), zajišuje součinnost při vyřizování žádostí příslušnému
ústřednímu orgánu podle zákona (o působnosti orgánů ČR
v mimosoudních rehabilitacích), stanovuje maximální
ceny, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí ČR,
provádí cenovou kontrolu,
spolupracuje v součinnost s
Ministerstvem financí ČR při
vyřizování uplatněného nároku na zmírnění následků
některých
majetkových
křivd, provádí průběžnou
kontrolu a konečné vyúčtování veřejných sbírek konaných na území Karlovarského kraje.

Legislativa, vnitřní správa

Odbor legislativní a právní
a správních agend KÚ provádí
ověřování shody opisu nebo
kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu (vidimace
a legalizace); přijímá prohlášení o státním občanství
ČR některých bývalých čs.
státních občanů; přijímá žádosti cizinců o udělení státního občanství ČR; přijímá
prohlášení o nabytí státního
občanství fyzických osob,
které měly k 31. 12. 1992
státní občanství ČSFR a nebyly státními občany ČR; vydává osvědčení o státním občanství ČR; rozhoduje o možnosti uzavřít sňatek zástupcem; provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaných
obecními úřady s rozšířenou
působností pro použití v cizině; vydává osvědčení a rozhodnutí ke konání veřejné
sbírky; ukládá pokuty právnickým osobám; vede centrální evidenci právních předpisů a vnitřních předpisů kraje; zajišuje uveřejňování

Krajský úřad Karlovarského kraje:

právních předpisů kraje a dalších skutečností stanovených
ve Věstníku kraje a stanovuje
konečné znění materiálu připraveného k vyhlášení ve Věstníku kraje; vykonává dozor
nad výkonem samostatné působnosti obcí (kontroluje zákonnosti obecně závazných
právních předpisů obcí, kontroluje zákonnosti usnesení a
jiných opatření orgánů obcí v
samostatné působnosti); vykonává dozor nad výkonem
přenesené působnosti obcí
(kontroluje zákonnosti nařízení obcí, kontroluje zákonnosti opatření orgánů obcí v
přenesené působnosti).

Školství, mládež a sport

Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy KÚ rozhoduje o
nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami, rozhoduje o osvobození
žáků od povinnosti docházet
do školy a o osvobození žáků
od povinné školní docházky,
povoluje či nařizuje obnovu
řízení a z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumává vydaná rozhodnutí mimo odvolací řízení, poskytuje metodickou a konzultační pomoc
v oblasti školské legislativy
ve vztahu k rodičovské veřejnosti, poskytuje informační servis o možnostech
studia a o volných místech
na středních školách, povoluje udělení výjimky při přijímání žáků ke studiu na
středních školách.

Kultura a památková péče

Odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního
ruchu KÚ ukládá sankce při
nedodržování zákona (o
podmínkách výroby, šíření
a archivování audiovizuálních děl); vydává rozhodnutí
o opatřeních, která je vlastník národní kulturní památky povinen učinit, rozhoduje, že se nezbytná opatření pro zabezpečení národní kulturní památky provedou na náklad vlastníka,
rozhoduje o podmínkách pro
další výkon nebo zákaz činnosti organizace nebo občana, která by měla negativní
vliv na národní kulturní památku, vydává závazná sta-

Sociální péče
a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí KÚ a
odbor zdravotnictví KÚ podle
zákona o státní sociální podpoře (SSP) rozhoduje o prominutí podmínky trvalého
pobytu pro dávky SSP, ukládá pokuty zaměstnancům
právnických nebo fyzických
osob, ukládá pokuty právnickým nebo fyzickým osobám;
rozhoduje o přijetí do ústavů
sociální péče, které kraj
spravuje, o ukončení pobytu
v nich, o přemístění do jiných ústavů, které kraj spravuje, o úhradě za služby v
ústavech poskytované a o
případné úhradě za služby
poskytované v ostatních zařízeních sociální péče, pokud je kraj spravuje; povoluje výjimky z podmínky
trvalého pobytu, jde−li o
služby sociální péče; rozhoduje o zařazení žadatelů do
evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče, rozhoduje
o vyřazení dítěte z evidence
dětí a vyřazení žadatele z
evidence žadatelů, kterou
vede; vydává pověření k výkonu sociálně−právní ochrany právnickým a fyzickým
osobám, odnímá pověření k
výkonu
sociálně−právní
ochrany právnickým a fyzickým osobám; rozhoduje o
registracích nestátních zdravotnických zařízení, rozhoduje o změně nebo zrušení registrací nestátních zdravotnických zařízení, ukládá pokuty
provozovatelům
nestátních
zdravotnických zařízení; rozhoduje o propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek
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