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ORGANIZA ČNÍ ŘÁD 
   MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽIDLOCHOVICE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada města Židlochovice schvaluje usnesením č………………, v souladu s ustanovením § 
102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Organizační řád Městského úřadu Židlochovice (dále jen „organizační řád“): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Židlochovicích dne 26.03.2021 
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Článek 1 
Základní ustanovení 

  
Městský úřad Židlochovice (dále jen „úřad“) je orgánem města Židlochovice (dále jen 
„město“), přičemž se ve své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy a v jejich mezích tímto organizačním řádem. 
 
Organizační řád úřadu je nejvyšší závaznou organizační normou. Určuje zejména systém 
řízení úřadu a jeho vztah k orgánům města a k organizacím zřízeným městem, spolupráci 
mezi jednotlivými složkami úřadu a jejich kompetence.  
 
 
 

Článek 2 
Zásady činnosti úřadu a chování jednotlivých zaměstnanců úřadu 

 
Zaměstnanec města zařazený do městského úřadu (dále jen „zaměstnanec úřadu“) se při svém 
chování a jednání řídí Etickým kodexem zaměstnance, který je vydán formou samostatné 
vnitřní směrnice. 
 
 

Článek 3 
Působnost úřadu 

 
1.   Úřad v oblasti samostatné působnosti: 

a) plní úkoly, které mu uložila rada města nebo zastupitelstvo města,  
b) usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace a organizační složky zřízené 

městem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,  
c) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.  

 
2.   Úřad v oblasti přenesené působnosti: 

a) vykonává státní správu na celém území své působnosti, s výjimkou věcí, které patří do 
působnosti zastupitelstev obcí, rad obcí a případně komisí, jsou-li takové zřízeny, 

b) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 
pozdějších úprav.  

 
Článek 3a 

Komunikace úřadu 
1. Komunikace mezi úřadem a jinými subjekty se odehrává podle zákona č. 300/008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: 
� v listinné podobě (tj. klasicky ve formě papírového dokumentu); 
� elektronicky formou datové zprávy doručované prostřednictvím datové schránky 
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2. Pro doručování mezi úřadem a státními orgány, orgány územního samosprávného 
celku, státními fondy, zdravotními pojišťovnami, Českým rozhlasem, Českou televizí, 
samosprávnými komorami zřízenými zákonem, notáři a soudními exekutory se 
používá elektronická forma komunikace prostřednictvím datové schránky, pokud to 
umožňuje povaha příslušného dokumentu. 

 
3. Stejně tak se používá elektronická forma komunikace prostřednictvím datové 

schránky, pokud to umožňuje povaha příslušného dokumentu, při komunikaci mezi 
úřadem a fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, 
pokud tato má zpřístupněnu svou datovou schránku a pokud se dokument nedoručuje 
veřejnou vyhláškou nebo na místě. 

 
Článek 4 

Správní obvod 
 
Správní obvod, ve kterém úřad vykonává přenesenou působnost podle § 64 odst. 1 zákona o 
obcích, zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů a dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností tvoří územně správní 
obvod s těmito městy a obcemi:  
Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, 
Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, 
Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice. 

 
 

Článek 5 
Organizační struktura ú řadu 

 
1. Úřad tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník úřadu, úředníci a zaměstnanci města 

zařazení do úřadu. Celkový počet zaměstnanců zařazených do úřadu je ve smyslu 
ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích stanoven radou města. 

2. Ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, zřizuje rada města pro 
jednotlivé oblasti činnosti úřadu odbory, oddělení a pracoviště. Organizační schéma 
Městského úřadu Židlochovice je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu;  přílohu č. 2 
tvoří Náplně činností odborů, oddělení, pracovišť Městského úřadu Židlochovice a 
organizačních složek města Židlochovice. Pracovní dobu, úřední dny a hodiny úřadu 
upravuje Pracovní řád Městského úřadu Židlochovice.  

 
3.  Útvary úřadu 

Odbor je organizační útvar, který zřídila Rada města pro určenou oblast činností. V jeho 
čele je vedoucí odboru. V rámci úřadu jsou zřízeny odbory: 

a) kancelář starosty     STAR 
b) kancelář tajemníka    KT 
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c) odbor vnitřní správy    OVS 
d) odbor informatiky    IT 
e) odbor finanční     OF 
f) odbor sociálních věcí     SOC 
g) odbor životního prostředí a stavební úřad         OŽPSÚ 
h) odbor obecní živnostenský úřad   OŽÚ 
i) odbor dopravy     OD 
j) odbor investic a majetku    OIM 

 
Uvedené zkratky jsou užívány v číslech jednacích a v běžném styku úřadu. 
 
V rámci odborů jsou zřízena oddělení. Oddělení je organizační jednotkou odboru. 
V jeho čele je vedoucí oddělení podřízený vedoucímu příslušného odboru. Jsou zřízena 
oddělení: 

 
Oddělení projektů a dotací (kancelář tajemníka)  KT-OP 
Oddělení správních činností (odbor dopravy)   OSDD 
Oddělení vymáhání pohledávek (odbor finanční)  OVP 

 
 
4. V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. 

 
5. Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolu úřadu 

v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník úřadu řídí a kontroluje činnost 
zaměstnanců úřadu a není-li dále stanoveno jinak, je přímým nadřízeným vedoucích 
odborů a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. 

 
6. Tajemníkovi úřadu je přímo podřízen vedoucí oddělení projektů a dotací a zaměstnanci 

úřadu na pracovištích: personalista a mzdy, právník úřadu, centrální spisovna úřadu, 
krizové řízení a školství. 

 
7. Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu zařazených do jím 

vedeného odboru (dále jen „zaměstnanci odboru“) a je jejich přímým nadřízeným. 
Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. Vedoucí oddělení řídí a 
kontroluje činnost zaměstnanců úřadu zařazených do jím vedeného oddělení a je jejich 
přímým nadřízeným. Vedoucí oddělení odpovídá příslušnému vedoucímu odboru, resp. 
tajemníkovi úřadu za činnost odboru. 

 
8. Při jmenování do funkce se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví 

písemný protokol o předání a převzetí funkce. Má-li předávání funkce návaznost na 
hmotnou odpovědnost, provede se mimořádná inventarizace. 
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Článek 6  
Zásady řízení 

 
1. V záležitostech samostatné působnosti odpovídá úřad radě města a zastupitelstvu 

města, kontrolní činnost provádí Ministerstvo vnitra ČR. V záležitostech přenesené 
působnosti vykonává Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně metodickou a 
odbornou pomoc, dohlížecí a kontrolní činnost. 

 
2. Organizační schéma a počet zaměstnanců úřadu schvaluje rada města. 

 
3. Řízení úřadu je realizováno následujícími řídícími stupni: 
• starosta města 
• tajemník úřadu 
• vedoucí odboru 
• vedoucí oddělení 

 
4. V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. 
5. Tajemník úřad je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů 

úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost 
zaměstnanců města zařazených do úřadu a není-li dále stanoveno jinak, je 
pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a samostatných oddělení. 

 
6. Každý odbor má jediného vedoucího úředníka, který odbor řídí, kontroluje a 

zodpovídá za jeho činnost (dále jen - vedoucí odboru). Vedoucí odboru odpovídá 
tajemníkovi úřadu za činnost odboru. 

 
7. Oddělení má jediného vedoucího, který oddělení řídí, kontroluje a zodpovídá za jeho 
činnost vedoucímu příslušného odboru. 
 

8. Každý úředník či zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného, jímž je 
řízen a jemuž je za svou činnost zodpovědný. 

 
9. Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu, vedoucí odborů, vedoucí oddělení; 

osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu. Tajemníka 
jmenuje starosta, vedoucí odborů jmenuje rada, vedoucí oddělení jmenuje tajemník. 
 

10.  V případě nepřítomnosti správce rozpočtu (vedoucí finančního odboru) provádí 
zástup hlavní účetní, tzn., dochází ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavní účetní. 
V případě nepřítomnosti hlavní účetní (zaměstnanec finančního odboru) provádí 
zástup správce rozpočtu, tzn., dochází ke sloučení funkce hlavní účetní a správce 
rozpočtu. Příkazcem operací za finanční odbor je pracovník zpracovávající bytové 
hospodářství. 

 
11. V případě, že není funkce vedoucího organizační jednotky zřízena, může nejbližší 

přímý nadřízený pověřit pracovníka organizační jednotky plněním úkolů vedoucího 
organizační jednotky. V případě, kdy funkce vedoucího organizační jednotky není 
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obsazena, může tuto funkci vykonávat pověřený zástupce jmenovaný tajemníkem 
MěÚ a nemůže-li ji vykonávat pověřený zástupce, plní úkoly vedoucího organizační 
jednotky nejbližší nadřízený. 
 

12. Spory vzniklé mezi organizačními útvary úřadu při zabezpečování pracovních úkolů 
řeší vedoucí odborů. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník úřadu. 
 

13. Nástroji řízení úřadu jsou zejména tento organizační řád, spisový řád, skartační řád a 
pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice a opatření úřadu vydávané tajemníkem 
úřadu nebo radou města. 

 
Článek 7  

Podepisování písemností 
 

1. Dokumenty města Židlochovice a orgánů samosprávy (Zastupitelstva města 
Židlochovice a Rady města Židlochovice) podepisuje starosta, popřípadě 
spolupodepisuje první místostarosta. V zastoupení starosty podepisuje dokumenty 
první místostarosta, je-li nutný podpis dvou osob, také druhý místostarosta. V době 
nepřítomnosti starosty a prvního místostarosty podepisuje dokumenty druhý 
místostarosta, je-li postačující jeden podpis. K podepisování vymezených dokumentů 
a opatření úřadu může starosta pověřit tajemníka, vedoucího příslušného odboru, 
popřípadě i jiného zaměstnance. 
 

2. Tajemník podepisuje dokumenty na jemu svěřeném úseku, zejména ty, kde vystupuje 
jako zaměstnavatel vůči zaměstnancům města. 
 

3. Vedoucí příslušného odboru podepisuje dokumenty na svěřeném úseku. Ve věcech 
výkonu státní správy podepisuje vedoucí odboru zejména meritorní rozhodnutí 
(rozhodnutí ve věci) ve správním řízení. V případě nepřítomnosti vedoucího 
podepisuje dokumenty jím určený zástupce.  
 

4. Vedoucí odboru pověří podepisováním vedoucího příslušného oddělení 
k podepisování vymezených dokumentů v gesci daného oddělení.  
 

5. Vedoucí odboru může zaměstnance zařazeného do jeho odboru písemně 
pověřit  podepisováním vymezených meritorních rozhodnutí, např. příkazu na místě. 

 
 

Článek 8  
Vztahy úřadu k jiným orgánům veřejné správy 

 
1. Úřad při výkonu samostatné působnosti spolupracuje s obecními úřady, zejména 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. Na požádání orgánů 
obcí jim poskytuje bezplatně údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti 
v rámci platných právních předpisů. 
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2. Úřad poskytuje odbornou pomoc obcím a organizuje porady starostů obcí správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
 

3. Úřad spolupracuje s krajským úřadem, ústředními a územními správními úřady při 
zabezpečování úkolů v samostatné i přenesené působnosti, zejména v oblastech 
rozvoje využití území, dopravy, sociální a zdravotní péče, dodržování veřejného 
pořádku a zákonnosti, řešení ekologických problémů správního obvodu, krizového 
řízení, bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku. 

 
 

Článek 9 
Soustava vnitřních aktů úřadu 

 
1. Vnitřní normativní akty úřadu jsou: 
a) Vnitřní směrnice vydávané radou 
b) Vnitřní směrnice vydávané tajemníkem úřadu v mezích jeho působnosti 
c) Pokyny vydávané tajemníkem v mezích jeho působnosti 

 
2. Vnitřním individuálním aktem úřadu je úkol. 

 
3. Pokyn je interní normativní akt, který upřesňuje pracovní postupy a záležitosti a je 

závazný pro všechny zaměstnance úřadu, do jejichž pracovní náplně spadá pokynem 
upravovaná problematika. 

 
4. Úkol je interní individuální akt řídící povahy, jímž se zaměstnanci úřadu přiděluje 

k vyřízení konkrétní záležitost. 
 

Článek 10 
Postavení, práva a povinnosti zaměstnanců úřadu 

 

1. Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
a Pracovního řádu Městského úřadu Židlochovice. Všichni zaměstnanci mají právo na 
rovné zacházení, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o 
poskytování peněžitých plnění a plnění nepeněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o 
příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu. V pracovních vztazích je zakázána 
jakákoliv diskriminace. 

 
2. Zaměstnanci jsou zejména povinni: 

a) dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci, 
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b) plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady 
spolupráce s ostatními zaměstnanci, 

c) plně využívat pracovní dobu, pracovní úkoly plnit kvalitně, hospodárně a včas, 

d) zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými prostředky a ochranu svěřeného majetku, 

e) zdržet se jednání, které by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost orgánů města, 

f) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, 
zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve 
prospěch vlastní nebo někoho jiného. 

 

3. Zaměstnanci – úředníci – jsou oprávněnými úředními osobami ve smyslu § 15 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, k zabezpečení úkolů 
vyplývajících z jejich pracovních náplní, případně uložených nadřízenými zaměstnanci. 

 

4. Vedoucí zaměstnanci jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých 
stupních řízení a jimž jsou podřízeni další zaměstnanci. Kromě dodržování povinností 
zaměstnanců dle odst. 2, jsou vedoucí zaměstnanci povinni zejména: 

a) v rozsahu své působnosti stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 
organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, 

b) v příslušném rozsahu zajišťovat úkoly související s  bezpečností ČR, ochranou 
utajovaných skutečností a bezpečností a ochranou zdraví při práci. 

 

5. Vedoucí odborů 
a) jsou nadřízení všem zaměstnancům odboru – včetně vedoucích příslušných oddělení, 
řídí, koordinují, kontrolují a hodnotí jejich práci, 

b) stojí v čele odboru úřadu, řídí jeho činnost, odpovídají za výkon státní správy na 
svěřeném úseku a za plnění úkolů vyplývajících z činnosti na úseku samosprávy,   

c) stanoví náplně práce podřízených zaměstnanců, 
d) navrhují a po schválení uskutečňují organizační a personální opatření v rámci odboru, 
e) navrhují odměny, popř. postihy, či úpravy osobních příplatků svým podřízeným, 
f) dbají na plnění plánu vzdělávání svých podřízených, 
g) pověřují své odborně způsobilé podřízené úředníky podepisovat dokumenty, kromě 

rozhodnutí vydaných ve správním řízení - výjimky z tohoto ustanovení povoluje 
tajemník úřadu, 

h) odpovídají za vytváření a aktualizaci příslušných databází (agend) úřadu ve správě 
jimi vedeného odboru a jejich využívání ve stanoveném rozsahu, 

i) zabezpečují vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců odborů tak, aby bylo 
zajištěno plynulé plnění úkolů i v době nepřítomnosti některého zaměstnance; v době 
vlastní nepřítomnosti jsou zastupováni zaměstnancem, kterého určí; 

j) rozhodují o návrhu na vyloučení podřízených zaměstnanců dle ustanovení § 14 
správního řádu a ustanovení § 77 daňového řádu, 
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k) odpovídají za evidenci a aktualizaci procesní dokumentace činností jimi řízených 
odborů, v odůvodněných případech předkládají tajemníkovi úřadu návrhy změn 
procesů a činností. 

 

 

Článek 11 
Zastupování úředníků a zaměstnanců  

 
1. Vedoucí odboru případně oddělení určí se souhlasem tajemníka úřadu svého zástupce, 

který zastupuje vedoucího v případě nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, 
kromě rozhodování věcí, které si vedoucí odboru vyhradí. Vedoucí odboru, případně 
oddělení a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce.  

2. O zastupování úředníků a zaměstnanců rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí. 

3. Při ukončení výkonu práce úředníka, zaměstnance, vedoucího oddělení nebo vedoucího 
odboru, který přešel na jinou funkci nebo jiné pracoviště úřadu, nebo pro jiné překážky 
nemůže vykonávat svěřenou činnost, popř. ukončil pracovní poměr k městu, se provede 
předání funkce formou písemného předávacího protokolu. Termín a způsob předání 
stanoví tajemník podle charakteru funkce. Měl-li předávající hmotnou zodpovědnost, 
provede se zároveň inventarizace svěřeného majetku. 

 
 

Článek 12 
Starosta 

 
Starosta  

a) zastupuje město navenek,  

b) do funkce je volen Zastupitelstvem města Židlochovice z řad jeho členů, zastupitelstvu 
je za výkon funkce odpovědný, 

c) je v čele úřadu, 

d) se souhlasem ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje jmenuje a odvolává 
tajemníka úřadu, stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů a rozhoduje o přiznání 
mimořádných odměn tajemníkovi za plnění mimořádných úkolů, 

e) v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje v souladu s ustanovením § 106 
zákona o obcích pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje 
a odvolává jejich členy,  

f) rozhoduje o návrhu na vyloučení tajemníka či členů zvláštního orgánu dle ustanovení 
§ 14 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) a § 77 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění zákona 
č. 30/2011 (dále jen „daňový řád“), 
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g) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke 
zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a 
fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; za tímto účelem zřizuje bezpečnostní radu a krizový štáb, 
jmenuje a odvolává jejich členy, 

h) zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou, 
jmenuje a odvolává její členy, 

i) plní další úkoly, zejména v rozsahu ustanovení § 103 zákona o obcích,  

j) řídí městskou policii ve smyslu § 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Kromě působnosti vymezené zákonem a dalšími právními předpisy starosta: 

a) koncepčně řídí hospodaření a strategii rozvoje města, 
b) v rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem zmocňuje k jednání jménem města 

tajemníka, případně další úředníky či zaměstnance, 
c) řídí a kontroluje činnost právních subjektů a organizačních složek prostřednictvím 

jejich vedoucích a navrhuje osobní příplatky a odměny vedoucím organizačních 
složek města, 

d) řídí záležitosti pořádku, bezpečnosti a zdravotnictví ve městě,  
 j) koncepčně řídí zahraniční spolupráci s partnerskými městy, 
k) koncepčně řídí činnost spojenou s investicemi, správou majetku města a rozvojovými 

projekty, 
m) koncepčně řídí činnost spojenou s občanskou, dopravní a technickou infrastrukturou 

města. 
 

 
Článek 13 

Tajemník úřadu   
 

1. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími zvláštními právními 
předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly 
statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu. 
 

2. V souladu s ustanovením § 102 dost. 3zák. č. 128/2000 Sb., o obcích rada města 
Židlochovice svěřuje tajemníkovi úřadu oprávnění stanovovat úřední hodiny městského 
úřadu Židlochovice, včetně úprav výkonu v rámci pracovní doby a řešení Home Office 
jednotlivých zaměstnanců (v souladu s usnesením rady města Židlochovice č. 2021/51/8 ze 
dne 12. 02. 2021) 
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3. Kromě působnosti vymezené právními předpisy: 
a) zabezpečuje plnění usnesení a dalších rozhodnutí rady města a zastupitelstva města a 

rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším úředníkům 
a zaměstnancům, kontroluje jejich plnění,  

b) organizuje zpravidla jedenkrát za měsíc poradu vedoucích odborů úřadu, které se 
zúčastňují starosta, tajemník a vedoucí odborů  

c) řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích, 
zpracovává pracovní náplně vedoucích odborů, 

d) vydává písemné pokyny, upravující detailně ustanovení tohoto organizačního řádu 
nebo skutečnosti v organizačním řádu neobsažené, 

e) stanovuje způsob prokázání splnění požadavků na úředníka, 
f) zařazuje úředníky k výkonu správních činností a vydává písemná oprávnění,  
g) vydává stanovisko, zda úmysl úředníka či zaměstnance podnikat je slučitelný se 

zastávanou funkcí, a to do 30-ti dnů od podání žádosti, 
h) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, zejména uzavírá a ukončuje 

pracovní poměr se všemi úředníky a zaměstnanci města a stanovuje jim plat a 
odměny,  

i) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů u úředníků a zaměstnanců města 
zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a 
stanovuje jim odměny, 

j) řídí činnost personalisty, právníka úřadu, centrální spisovny úřadu, Oddělení projektů 
a dotací, školství a krizového řízení, 

k) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů, 
l) vysílá vedoucí odborů na pracovní cesty, 
m) kontroluje dodržování právních předpisů při činnosti úřadu, včasnost a kvalitu plnění 

úkolů zaměstnanci úřadu, provádí statistickou a rozborovou činnost, 
n) zajišťuje vedení agendy petic a stížnosti v souladu s Pravidly pro přijímání a 

vyřizování petic a stížností, 
o) zabezpečuje zveřejňování informací a vede agendu žádostí o informace, v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
v rámci vymezené věcné působnosti,  

p) zabezpečuje vedení registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o 
příjmech, darech a závazcích dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších úprav, 

q) zajišťuje výkon správy na úseku krizového řízení a zpracování podkladů pro 
informační systémy pro podporu krizového řízení. 

 
4. V případě nepřítomnosti tajemníka jej zastupuje vedoucí odboru životní prostředí a 

stavební úřad.          
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Článek 14 
Obecné úkoly odborů úřadu 

 
1. Každá organizační jednotka plní následující úkoly v oblasti jí vykonávané působnosti: 

a) připravuje a zabezpečuje podklady pro jednání zastupitelstva a rady, 
b) připravuje návrhy vnitřních normativních aktů města a úřadu v oblasti své věcné 

působnosti nebo poskytuje součinnost při jejich přípravě a poskytuje součinnost při 
přípravě právních předpisů města, 

c) spolupracuje při přípravě návrhu rozpočtu města, 
d) vykonává státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce (přenesenou 

působnost) ve vymezených úsecích, 
e) při plnění úkolů dbá zásad ochrany osobních údajů (v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES, 

f) poskytuje informace veřejnosti podle platných právních předpisů, 
g) zpracovává stanovené výkazy, hlášení, rozbory, zprávy nebo pro ně poskytuje 

podklady, 
h) spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami v rámci výkonu vlastní i jejich 

působnosti, 
i) vyjadřuje se k návrhům ostatních organizačních jednotek a podává vlastní návrhy a 

náměty, 
j) provádí spisovou službu podle platného spisového a skartačního řádu u písemností, 

pokud u organizační jednotky vznikly z její činnosti nebo jí byly doručeny, 
k) spolupracuje při provádění kontrol, případně provádí vlastní kontroly na svěřeném 

úseku, a to v souladu s platnými právními předpisy, 
l) zabezpečuje aktuálnost obsahu internetových stránek města v částech týkajících se 

věcné působnosti organizační jednotky úřadu, 
m) při výkonu státní správy provádí také kontrolní a metodickou činnost ve správním 

obvodu v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, 
n) přezkoumává stížnosti v oblasti své působnosti, a to podle Pravidel pro přijímání a 

vyřizování petic a stížností, 
o) vyměřuje správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, 
p) zadává údaje do informačního systému úřadu, a to v takovém rozsahu a v těch 

případech, kdy mu to stanoví vnitřní normativní akt nebo to vyplývá z jeho náplně 
činnosti, 

q) vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy podle ustanovení § 14 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) 
v oblasti své působnosti, 

r) poskytuje informace členům zastupitelstva města podle ustanovení § 82 písm. c) 
zákona o obcích, 

s) plní úkoly podle se zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských 
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opatřeních pro krizové stavy, a zákona č. 412/2005Sb., o ochraně utajovaných 
informací, ve znění pozdějších znění. 
 

2. Podávat informace o činnosti úřadu a orgánů města sdělovacím prostředkům náleží 
starostovi, místostarostům a tajemníkovi úřadu. 

 
 
 

Článek 15 
Příspěvkové organizace a organizační složky města  

 
2. Příspěvkové organizace: 

• Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

• Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
        Zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených městem nejsou zaměstnanci města.   
 
3. Organizační složky: 

• Městské kulturní středisko  
• Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice (nejsou zaměstnanci města 

Židlochovice) 
• Pečovatelská služba Židlochovice, jež se skládá z pracovišť: 

- Pracoviště Pečovatelská služba 
- Pracoviště Komunitní centrum 
- Oddělení Denní stacionář 

• Úklid a údržba města Židlochovice 

• Koupaliště Židlochovice 
      Organizační složky nemají právní subjektivitu. Ve své činnosti se řídí zřizovacími 

listinami a statuty.   
 
 

Článek 16 
Městská policie 

 
1. Zastupitelstvo města zřídilo k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a k 

plnění dalších úkolů v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, městskou 
policii, která je orgánem města. 
 

2. Městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat své úkoly i na území 
jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy. 

 
3. Pro zvýšení bezpečnosti osob a ochranu majetku provozuje městská policie Městský 

kamerový dohlížecí systém (MKDS), který monitoruje vybraná veřejná prostranství ve 
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městě a Pult centrální ochrany (PCO) na který jsou napojeny objekty v majetku města 
Židlochovice. 

4. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů dle výše uvedeného zákona nebo jiného zákona zejména: 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 
c) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích, 
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních 

předpisů a činí opatření k nápravě, 
f) v přenesené působnosti kontroluje dodržování ustanovení zákona a dalších 

předpisů týkajících se ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami. 

g) Zajišťuje provoz, obsluhu a kontrolu radarů v městě Židlochovice a v obcích na 
základě veřejnoprávních smluv (ve spolupráci s odborem informatiky a Odborem 
dopravy). 
 

5. Ve své činnosti se řídí vlastními interními předpisy. 
 
 

Článek 17 
Vztah úřadu k radě města a zastupitelstvu města  

 
1. Rada města a zastupitelstvo města jsou orgány města. Úřad připravuje podkladové 

materiály pro jednání rady města a zastupitelstva města a zajišťuje výkon jejich 
rozhodnutí. V případě, že nebyla určena odpovědná osoba za splnění úkolu, plní podle 
pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení orgánů města tajemník. Úřad postupuje 
v souladu s platnými právními předpisy a organizačními normami.  
 

2. Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory (v závorce je 
uveden odbor, do jehož náplně spadá převážná část činnosti výboru) 

- finanční výbor (odbor finanční) 
- kontrolní výbor (všechny odbory) 

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti se odpovídá 
výbor zastupitelstvu města.  
 

3. Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komise:  
• Komise technická  
• Komise sociální a zdravotní  

• Komise životního prostředí  
• Komise pro občanské záležitosti  

• Komise mediální  
• Komise sportu a mládeže  
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• Komise pro plánování sociálních služeb  
Komise předkládají své návrhy a požadavky radě města, která v případě souhlasného 
stanoviska uloží svým usnesením příslušnému odboru jejich provedení. 
V neodkladných nebo méně závažných případech se mohou předsedové komisí obrátit 
přímo na tajemníka úřadu, který rozhodne o tom, zda úkol příslušnému pracovníkovi 
uloží. 
 

4. Starosta města zřídil s pověřením pro výkon přenesené působnosti komisi k projednávání 
sociálně právní ochrany dětí. 
 

 
Článek 18 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Za aktualizaci organizačního řádu odpovídá radě města tajemník úřadu. Podněty 
k aktualizaci mohou podávat členové rady města a vedoucí odborů a oddělení 
tajemníkovi úřadu. 
 

2. Zrušuje se Organizační řád, schválený usnesením Rady města Židlochovice č. 6/6.2 ze 
dne 25. 01. 2019, účinný od 25. 01. 2019. 

 
3. Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 26. 03. 2021. 

 
 
 
 
 
…………………………..                                                                ………………………. 
Ing. Jan Vitula                                             Mgr. Tomáš Šenkyřík 
starosta města                                                                   místostarosta města 
 


