STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA PLZNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2022,
kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. …. ze dne .. prosince 2022 schválilo vydat na
základě čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Změna Statutu města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášky č. 12/2002,
vyhlášky č. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky č. 17/2005, vyhlášky č. 14/2006, vyhlášky
č. 20/2006, vyhlášky č. 1/2009, vyhlášky č. 3/2010, vyhlášky č. 14/2011, vyhlášky č. 9/2012,
vyhlášky č. 3/2013, vyhlášky č. 11/2013, vyhlášky č. 7/2014, vyhlášky č. 4/2015, vyhlášky
č. 9/2015, vyhlášky č. 5/2016, vyhlášky č. 5/2017, vyhlášky č. 6/2018, vyhlášky č. 10/2018,
vyhlášky č. 9/2019, vyhlášky č. 6/2020 a vyhlášky č. 9/2021 se mění takto:
V Čl. 30 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 16 zní.

1.

„a) městské obvody, které mohou mít majetek svěřen do trvalé správy16, při níž s tímto majetkem
nakládají samostatně v plném rozsahu vlastnických práv vyjma zcizování a zastavování
nemovitého majetku, který je uveden v příloze č. 3 tohoto Statutu, a vyjma zatěžování tohoto
majetku právem stavby, věcným břemenem a zákazem zcizení a zatížení; do trvalé správy
městského obvodu lze ve výjimečných případech svěřit i jen část nemovité věci (např. část
pozemku, stavbu bez pozemku či pozemek bez stavby) s tím, že nestanoví-li tento Statut jinak,
platí, že do trvalé správy městského obvodu se svěřuje pozemek včetně jeho součástí; do trvalé
správy městským obvodům se svěřuje též movitý majetek města, který městské obvody
spravovaly ke dni účinnosti tohoto Statutu, a majetek, který městské obvody pro město
nabydou v rámci svého hospodaření;
16

§ 132 obecního zřízení.“.

2. V Čl. 30 odst. 5 se za slova „pro potřeby města nebo“ vkládá slovo „nebudou-li“ a slova
„určeným k zcizení“ se nahrazují slovy „určeny ke zcizení“.
3. V čl. 30 odst. 11 první věta zní: „O zřizování a rušení věcných břemen rozhodují orgány
celoměstské; orgány městského obvodu mají právo se předem vyjádřit ke zřízení nebo rušení
věcného břemene na nemovitých věcech v trvalé správě městského obvodu.“.

4. V Čl. 30 odst. 18 druhá věta zní: „Součástí návrhu na poskytnutí dotace, příspěvku či
daru předkládaného příslušnému orgánu města nebo obvodu musí být přehled dotací, příspěvků
a darů tomuto příjemci poskytnutých městem a městskými obvody za předchozí kalendářní rok
a za kalendářní rok, v němž tento příjemce o poskytnutí dotace, příspěvku či daru žádá, a to
k datu podání žádosti, a dále přehled již podaných žádostí o poskytnutí peněžních prostředků
na totožný účel.“.
5.

V příloze č. 3, Čl. 1 bod 3. zní:

„3. Pozemky p. č. 1626/307 a p. č. 1626/182 k. ú. Bolevec.“.

6. V příloze č. 3, Čl. 3 bodu 17. se za text „p. č. 8606/7“ vkládá čárka a slova
„a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 8589/12 ve výši 1/3“ se nahrazují slovy „pozemku
p. č. 8589/12, spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 8590/7 ve výši ½ a spoluvlastnického
podílu k pozemku p. č. 8606/5 ve výši ½“.
7. V příloze č. 3, Čl. 4 bodu 15. se za slova „sestávající z pozemků p. č. 694/1, p. č. 694/7,“
vkládá text „p. č. 694/9,“.
Čl. 2
Přechodná ustanovení
(1)
Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního města Plzně,
zahájené a neukončené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle Statutu
města ve znění této vyhlášky. Orgány řízení dosud provádějící předají všechny neuzavřené věci
orgánům nově příslušným do 30 dnů po účinnosti této vyhlášky a ve stejné lhůtě budou o tomto
postoupení písemně informovat všechny osoby, v jejichž záležitosti se příslušné řízení vede.
(2)
Při hospodaření se svěřeným majetkem, pokud bylo rozhodnutí týkající se svěřeného
majetku přijato příslušným orgánem před účinností této obecně závazné vyhlášky, aniž by byla
rozhodnutím vytvořená vůle města vyjádřena navenek, vyjádří navenek vůli města orgán
příslušný k tomu podle dosavadního znění Statutu města.
(3)
Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před
účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
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