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Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
v březnu tohoto roku byl Váš úřad informován o legislativních změnách, které se
týkají územně správního členění státu a Vaší obce. Jak již víte, nová legislativní
úprava v podobě zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu řeší
několik problémů současného administrativního členění.
Ty se primárně týkají změny příslušnosti obcí ke správním obvodům pověřených
obecních úřadů, správním obvodům obcí s rozšířenou působností a okresům. Znění
zákona o územně správním členění státu Vám bylo zasláno na jaře. V té době však
ještě nebyly schváleny doprovodné prováděcí vyhlášky. K tomu došlo až v průběhu
letních měsíců. Jedná se o dva předpisy, které stanovují výše zmíněné obvody, a to
o vyhlášku č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a o vyhlášku č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s
rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých
obcí do jiného okresu.
Všechny tři legislativní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu 2021 a spolu s tím
dojde ke změně příslušnosti Vaší obce k obci s rozšířenou působností, resp.
pověřenému obecnímu úřadu.
Uvedené změny se týkají i příslušnosti obcí k specializovaným správním úřadům,
útvarům bezpečnostních sborů a dalším státním institucím. Informace o příslušnosti
Vaší obce ke konkrétním úřadům Vám byly poskytnuty v březnu. Ministerstvo vnitra
komunikovalo s příslušnými matričními a stavebními úřady, krajskými hygienickými
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stanicemi, oblastními archivy, Státním pozemkovým úřadem, Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním, Generálním finančním ředitelstvím, Policií ČR,
Českou poštou, Správou základních registrů, Českým statistickým úřadem a s
Českou správou sociálního zabezpečení. Uvedené instituce o nadcházejících
změnách ví a jsou na ně organizačně připraveny.
Dovolte mi, abych Vás ještě jednou vyzval k informování obyvatel Vaší obce o těchto
změnách tak, aby s nimi byli v dostatečné míře srozuměni. Občané si nebudou
muset měnit své občanské průkazy. Více informací můžete nalézt na webových
stránkách Ministerstva vnitra.
Při provádění spisové rozluky je možné se obrátit pro metodickou pomoc na
příslušný státní okresní archiv.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že chystané změny proběhnou
harmonicky a bez jakýchkoli problémů pro Váš úřad a pro obyvatele Vaší obce, a to
i navzdory současné celospolečenské situaci.

S pozdravem
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Rozdělovník
David Drahoš
starosta
Obecní úřad Věžnice
Věžnice 9
582 52 Věžnice
Miroslav Mencl
starosta
Obecní úřad Frýdštejn
Frýdštejn 80
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Miroslava Sochorová
starostka
Úřad Městyse Kounice
Kounice 127
289 15 Kounice
Libor Šmejkal
starosta
Obecní úřad Bříství
Bříství 75
289 15 Kounice
Václav Bryndza
starosta
Obecní úřad Vykáň
Vykáň 24
289 15 Kounice
Na vědomí
Městský úřad Český Brod
Městský úřad Lysá nad Labem
Městský úřad Turnov
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Magistrát města Jihlavy
Městský úřad Havlíčkův Brod
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