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Organizační řád
Úřadu městyse Stádlec
Článek l
Úvodní ustanovení
1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní organizační normou Úřadu městyse
Stádlec. Upravuje vnitřní organizaci, rozdělení pravomocí, řízení a rozdělení činností v rámci
úřadu, jeho vztahy k ostatním orgánům městyse a právnickým osobám, které městys Stádlec
zakládá nebo zřizuje.
2) Ustanovení organizačního řádu vycházejí z příslušných platných právních předpisů. Na
Organizační řád navazují ostatní řídící akty úřadu, jejichž obsah a uplatňování s ním nesmí
být v rozporu.
3) Organizační řád a jeho změny schvaluje v rámci tzv. nevyhrazené zbytkové pravomoci
podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dále jen zákon o obcích,
starosta městyse.

Článek 2
Postavení a působnost Úřadu městyse Stádlec
1) Úřad městyse Stádlec, dále jen úřad, je orgánem městyse Stádlec. Postavení a působnost
úřadu upravuje zákon o obcích a další předpisy. Úřad plní úkoly samosprávy v samostatné
působnosti (§ 35 zákona o obcích) a v přenesené působnosti (§ 61 zákona o obcích) vykonává
státní správu v rozsahu platných právních předpisů. Ve věcech samostatné působnosti
odpovídá úřad zastupitelstvu městyse a starostovi městyse. Ve věcech přenesené působnosti
odpovídá úřad starostovi městyse. Dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonávají
Ministerstvo vnitra ČR a Krajský úřad v přenesené působnosti. Na úseku samostatné
i přenesené působnosti řídí úřad svoji činnost platnými předpisy a pokyny nadřízených orgánů
tak, aby tato činnost směřovala ve prospěch obyvatel městyse.
Samostatnou působnost úřad vykonává podle § 109, odst. 3, písm. a) zákona o obcích pro
územní obvod městyse Stádlec. Přitom úřad plní úkoly, uložené starostou městyse
a zastupitelstvem městyse Stádlec.
Přenesenou působnost vykonává úřad podle § 109, odst. 3., písm. b) zákona o obcích
formou výkonu státní správy:
2) Ve věcech zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
souvisejících, pro správní území městyse Stádlec a obcí: Hájky, Křída, Slavňovice a Staré
Sedlo v souladu s Vyhláškou č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí

zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů.
3) V ostatních oblastech vykonává úřad přenesenou působnost pro územní obvod městyse
Stádlec:
- dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
a předpisů souvisejících;
- dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn
a doplnění a předpisů souvisejících;
- dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších, souvisejících
a doplňujících předpisů.
4) V ostatních oblastech vykonává přenesenou působnost pro územní obvod městyse Stádlec
pověřený úřad obce s rozšířenou pravomocí - MěÚ Tábor. Jedná se o tyto činnosti:
- vodohospodářských staveb v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řízení;
- stavebního řádu v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb.;
- živnostenského podnikání, v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, mimo oblast zemědělství;
- přestupky v rozsahu zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn
a doplnění.
Článek 3
Organizace a řízení úřadu
1) Starosta
V čele úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Je oprávněnou úřední osobou
k podepisování rozhodnutí, vydaných ve věci podle § 69, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád. Podepisuje i veškeré další písemnosti v oblasti výkonu státní správy
a samosprávy.
2) Místostarosta
Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. V této době je oprávněnou úřední
osobou k podepisování rozhodnutí, vydaných ve věci podle § 69, odst. l) právního řádu.
V době nepřítomnosti starosty podepisuje i veškeré další písemnosti v oblasti výkonu státní
správy a samosprávy.
3) Úřad
Úřad má celkem dva pracovníky pro výkon samostatné i přenesené působnosti. Úkony úřadu
jako správního orgánu ve správním řízení ve smyslu § 15, odst. 2, správního řádu, je
oprávněna provádět matrikářka a to v rozsahu pověření vydaného starostou. Vzor Pověření je
přílohou č.1 organizačního řádu jako jeho nedílná součást.

Článek 4
Organizační struktura
1) Organizační struktura úřadu je uvedena v příloze č. 2 – organizační struktura a je nedílnou
součástí organizačního řádu. Pracovní náplň jednotlivých pracovišť je dána popisy prací
pracovníků na těchto pracovištích.

Článek 5
Došlá a odesílaná pošta
1) Veškerá došlá i odesílaná pošta prochází úřadem přes podatelnu a starostu.
Na každé písemnosti uvede její zpracovatel své jméno a datum vypracování. V písemnostech
ve správním řízení ve smyslu § 15, odst. 2, správního řádu musí být ve spisu vždy záznam
o tom, kdo je oprávněnou úřední osobou. Manipulaci s písemnostmi dále upřesňuje Spisový
a skartační řád úřadu.
Článek 6
Pracovníci úřadu
1) Práva a povinnosti zaměstnanců zařazených do úřadu jsou dána ustanoveními Zákoníku
práce, tímto Organizačním řádem, Pracovním řádem a ostatními vnitřními předpisy městyse
Stádlec. Zaměstnanci jsou povinni sledovat platnost zákonů a předpisů, souvisejících s jejich
pracovním zařazením a pracovní náplní.
2) Při zastupování jsou zastupovaný i zástupce povinni při předávání funkce vzájemně se
informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Organizační řád vstupuje v platnost jeho schválením. Je trvale k nahlédnutí na úřadu
a všichni zaměstnanci úřadu jsou povinni se s jeho obsahem seznámit a trvale se jím řídit.
2) Dnem schválení se ruší Organizační řád obce Stádlec ze dne 03.03.2005.
3) Organizační řád byl s odkazem na § 110 odst. 3 zákona o obcích schválen starostou
městyse Stádlec dne 31.08.2015 a nabývá účinnosti dnem 01.09.2015.

Ve Stádlci dne 31. srpna 2015

Přílohy organizačního řádu:
1) Pověření
2) Organizační struktura

Ing. Milan Kelich, v.r.
starosta

Příloha č. 1
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Údaje
pověřovaného
pracovníka
VZOR
POVĚŘENÍ
S odkazem na ustanovení § 15,odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3, odst. 3 Organizačního řádu Úřadu městyse Stádlec Vás s účinností
od 01.09.2015 stanovuji
oprávněnou úřední osobou
pro
provádění
veškerých
úkonů
ve
správních
řízeních
vedených
v souladu s Vaší pracovní náplní, s výjimkou podepisování samostatně písemně
vyhotovených rozhodnutí v těchto správních řízeních.

Ve Stádlci dne
starosta

Příloha č. 2
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Organizační struktura Úřadu městyse Stádlec
STAROSTA
zastupuje městys navenek a plní úkoly podle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích.

l

l

MÍSTOSTAROSTA
zastupuje starostu
v době jeho nepřítomnosti a plní
úkoly podle zákona

Jednotka SDH
ktg. JPO V

l

l

SPRÁVCE ROZPOČTU, ÚČETNÍ
samostatný odborný pracovník
ekonomika, vedení účetních
dokladů, finanční archiv, úhrady
faktur, rozpočet, daňové
povinnosti, evidence majetku a
inventarizace majetku, smlouvy

l
Základní škola a mateřská
škola Stádlec

l
Místní lidová knihovna

Krizový štáb

l
MATRIKA
matrika pro správní obvod
městyse Stádlec, evidence
obyvatel, personální a mzdová
agenda včetně VPP, agenda ztrát
a nálezů, správní poplatky za daný
úsek, provádí vidimaci a legalizaci
podle platných předpisů, Czech
Point, podatelna, pošta,
spisovna, informační místo úřadu,
agenda veřejného pohřebiště,
zajišťování voleb, archiv,
nájemné z bytů, nebytových
prostor a pozemků, pohledávky,
soc. a zdrav. agenda, pokladna.

Legenda:
Přímé řízení

Koordinační činnost

Výkon zřizovatelské činnosti

