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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  

Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 

Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem proběhlo ve dnech 
22. dubna 2020 až 15. května 2020.  

Zásadní připomínku k návrhu vyhlášky uplatnil Ústecký kraj.   

Doporučující připomínky k návrhu vyhlášky uplatnil Český statistický úřad.  

 
Připomínkové místo  Připomínka  Vypořádání připomínky  

Ústecký kraj  Zásadní připomínka 
K § 11 odst. 29: 
Navrhujeme doplnit text takto: 
„Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Velké Březno 
je vymezen …“ 
Úvod tohoto bodu byl doplněn o název pověřeného obecního úřadu 
Velké Březno, který zřejmě nedopatřením z textu vypadl. 

Akceptováno. 
 

Český statistický úřad Obecná připomínka 
Obvody správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou 
seřazené podle obvyklého řazení krajů (podle klasifikace NUTS) 
(Návrh vyhlášky o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti 
některých obcí do jiného okresu), na rozdíl od obvodů s pověřeným 
obecním úřadem, kde jsou kraje řazeny abecedně. 

Vysvětleno.  
Vzhledem k tomu, že obě vyhlášky jsou 
prováděcím právním předpisem, odpovídá 
zvolené systematické řazení systematickému 
řazení zakotvenému v prováděném zákoně: 

− v případě vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, 
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území obvodů hlavního města Prahy 
a příslušnosti některých obcí do jiného 
okresu řazení v zákoně č. 51/2020 Sb., 
o územně správním členění státu 
a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o územně správním členění státu) 
 

− v případě vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem řazení v zákoně č. č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním 
úřadem, ve znění pozdějších předpisů  

Český statistický úřad  K § 10 odst. 14, 15: 
ČSÚ doporučuje změnit pořadí odstavců 14 a 15, tak aby byl text 
odstavce 15 zařazen před text odstavce 14. 
Odůvodnění:  
Ve Středočeském kraji je POÚ Jesenice z okresu Praha-západ 
zařazena až za POÚ Jesenice z okresu Rakovník. Logické by bylo 
jejich obrácené zařazení (Praha-západ dřív než Rakovník). 

Akceptováno. 
 

Český statistický úřad K § 11 odst. 29 
ČSÚ doporučuje doplnit text takto: 
„Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Velké Březno 
je vymezen územím obcí Homole u Panny, Malé Březno, Velké 
Březno a Zubrnice.“ 
Odůvodnění: 
V původním textu ustanovení chybí určení, o jaký správní obvod 
pověřeného obecního úřadu se jedná. 

Akceptováno. 
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Český statistický úřad K § 2 odst. 32, § 7 odst. 5, § 10 odst. 5, § 13 odst. 2 
ČSÚ doporučuje opravit názvy obcí takto: 
Nový Šaldorf-Sedlešovice 
Hradec-Nová Ves 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Štítná nad Vláří-Popov 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit pravopisné chyby ve víceslovných 
názvech. Správně se tyto názvy píší se spojovníkem a bez mezer. 

Akceptováno. 
 

Český statistický úřad a) K § 7 odst. 13 
ČSÚ doporučuje opravit název obce „Samotíšky“ takto: 
„Samotišky“ 
b) K § 11 odst. 28 
ČSÚ doporučuje opravit název obce „Loučná“ takto: 
„Loučná pod Klínovcem“  
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit chybné názvy obcí. 

Akceptováno. 
 

Český statistický úřad a) K § 12 odst. 20 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Ovesná Lhota, Pohleď, Příseka … 
b) K § 12 odst. 23 
ČSÚ doporučuje opravit pořadí obcí takto: 
… Švábov, Třešť a Třeštice. 
Odůvodnění: 
ČSÚ doporučuje opravit chyby v abecedním řazení názvů obcí. 

Akceptováno. 
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Český statistický úřad K § 9 odst. 34 
ČSÚ doporučuje nahradit čárku slovem „a“ mezi slovy „Všeruby“ 
a „Zahrádka“ takto: 
… Úterý, Všeruby a Zahrádka. 
Odůvodnění: 
Jedná se o taxativní výčet. 

Akceptováno. 
 

Obec Černíky  Obec Černíky ve vztahu k návrhu vyhlášky o stanovení správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města 
Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu žádá o změnu 
příslušnosti namísto ke správnímu obvodu obce s rozšířenou 
působností Lysá nad Labem ke správnímu obvodu obce 
s rozšířenou působností Český Brod.  
Odpovídající změnu je třeba provést také ve vyhlášce o stanovení 
správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem pro účely 
příslušnosti ke správnímu obvodu příslušné obce s pověřeným 
obecním úřadem – v § 10 odst. 10, resp. 25.  

Akceptováno. 
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