
Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb zajišťuje následující činnosti: 

 

Samostatná působnost:  

 ve spolupráci s dalšími odbory městského úřadu připravuje podklady pro přípravu rozvojových záměrů 

města, případně spolupracuje při zajišťování rozvojových programů, společných více obcím; 

 vypisuje urbanisticko-architektonických soutěže pro řešení stavebních celků, zabezpečování jejich 

průběhu, včetně vyhodnocení; 

 připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci města; 

 v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací; 

 vyjadřuje se k jízdním řádům; 

 řeší stížnosti občanů a organizací na úseku dopravy; 

 účastní se správních řízení na úseku povolování staveb; 

 připravuje podklady pro přestupková řízení podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb.; 

 vede agendu odpadového hospodářství; 

 podílí se na zpracování vyhlášky o odpadovém hospodářství města; 

 vydává vyjádření k programům odpadového hospodářství; 

 připravuje zadávací podklady veřejných zakázek města na úseku projektové přípravy a úseku realizace 

zakázek, vede spisovou agendu týkající se veřejných zakázek města; 

 vypisuje veřejné soutěže na všechny městské stavby, rekonstrukce, modernizace, včetně 

vyhodnocování; 

 připravuje smlouvy na vypracování PD, včetně průběžných konzultací; 

 sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených investičních akcí technické infrastruktury 

včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města a programovým prohlášením ZM; 

 zajišťuje koordinaci investičních a určených investičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá 

návrhy na jejich priority; 

 ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zpracovává návrhy na rozpočtová opatření 

související s realizací investičních akcí; 

 zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu; 

 ukončené investiční akce předává do správy odboru k dalšímu řízení; 

 ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic; 

 zajišťuje odstraňování vad a nedodělků, nejlépe za účasti právníka, řešení reklamací; 

 vypracovává zprávy k závěrečnému technicko-ekonomickému vyhodnocení stavby; 

 zajišťuje statistická hlášení o investičních akcích; 

 vyhotovuje zápis o vydání a převzetí staveb za účelem jejich účetního zapracování do majetku města v 

účetnictví, vč. stanovení pořizovací ceny investice; 

 sestavuje návrh rozpočtu za uvedené kapitoly; 

 spravuje rozpočtové prostředky na svěřených kapitolách; 

 dbá o ochranu kulturních památek na území města; 

 zpracovává podněty a stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků; 

 zpracovává podněty k vyhlašování památných stromů; 

 vede agendu majetku města – pronájmy, prodej, směny, koupě, zástavy; 

 zveřejňuje záměry města prodat nebo pronajmout nemovitý majetek města na základě rozhodnutí 

městského zastupitelstva; 



 vede analytickou evidenci předpisů nájemného v bytech města; 

 zajišťuje sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města; 

 zpracovává žádosti nájemníků a obnovu bytového zařízení; 

 připravuje podklady pro stanovení výše nájemného; 

 vede pořadník žadatelů o byt; 

 eviduje žádosti o prodej a pronájem věcí z majetku města; 

 připravuje podklady pro uzavírání smluv; 

 zastupuje město při soudních sporech ve věci nemovitostí; 

 spolupracuje se stavebním úřadem a evidencí obyvatel při přidělování č.p.; 

 připravuje materiály pro jednání městské rady města zastupitelstva města o majetkoprávních úkonech 

města a plní úkoly vyplývající z jejich rozhodnutí; 

 podílí se na sestavování návrhu rozpočtu; 

 zajišťuje spisovou a skartační službu dle spisového řádu městského úřadu; 

 plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu. 

na úseku inženýrských sítí spravuje: 

 místní komunikace a chodníky; 

 veřejné osvětlení; 

 místní rozhlas; 

 obecní kanalizace a ČOV; 

 studny; 

 dopravní značení; 

 zajišťování oprav inženýrských sítí. 

Přenesená působnost:  

Na úseku silničního správního úřadu vykonává v přenesené působnosti činnosti vyplývající ze zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů:  

 povolování sjezdů z místních komunikací; 

 zvláštní užívání silnic (překopy, uzávěry); 

 vydávání souhlasů ke zřizování nebo rušení cest; 

 řeší dopravní značení místních komunikací; 

 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. 

Na úseku územního plánování (zák.č. 183/2006 Sb.,v platném znění) – pořizování územně plánovací 

dokumentace města: 

 eviduje schválenou a platnou územně plánovací dokumentaci města Velká Bystřice. 

Na úseku ochrany přírody a krajiny ( zák.č.. 114/1992 Sb., v platném znění)  

 povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu, vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě; 

 vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. 

Na úseku rostlinolékařské péče (zák.č. 326/2004 Sb.., v platném znění): 

 eviduje stanovitě včelstev; 

 přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů a předkládá toto oznámení rostlinolékařské správě; 

 přijímá písemná oznámení o letecké aplikaci přípravků a vyhlašuje počátek letecké aplikace. 

 



ODDĚLENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB 

Samostatná působnost: 

 zajišťuje správu a údržbu budov v majetku města Velká Bystřice; 

 zajišťuje revize veškerého zařízení na budovách města; 

 zajišťuje provoz čistírny odpadních vod; 

 odpovídá za údržbu česel; 

 zajišťuje provoz Odpadového centra; 

 zajišťuje provoz svěřeného technického vybavení – tj. osobních a nákladních automobilů, zvláštních 

technických vozidel, zajišťuje jejich provozuschopnost i z hlediska technického osvědčení; 

 zajišťuje údržbu vozového parku města; 

 dbá o ochranu kulturních památek; 

 zúčastňuje se kolaudací a předávání staveb; 

 zajišťuje vývoz žump a septiků obyvatel města; 

 odpovídá za správnou fakturaci provedených prací a služeb 

 odpovídá za likvidaci černých skládek, úklid míst se separovaným odpadem; 

 zajišťuje svoz bio odpadu z areálu sportovního klubu; 

 provádí drobné opravy chodníků; 

 pomáhá při zajišťování akcí města; 

 předkládá městské radě požadavky na pracovníky na veřejně prospěšné práce; 

 zpracovává a předkládá k odsouhlasení dohody o provedení práce na úseku údržby majetku jak 

movitého tak i nemovitostí; 

 plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.  

V rámci zimní údržby zajišťuje: 

 zimní údržba místních komunikací a chodníků; 

 úklid po zimní údržbě. 

V rámci péče o obecní pozemky: 

 údržba městské zeleně; 

 údržba městského hřbitova  

 úklid a údržba obecních pozemků;  

 sečení trávy. 

 


