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Vaše značka:
ze dne: 26.3. 2019

Naše značka: CJ 01695/2019/taj
8. dubna 2019

dne 26.3.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o doplnění informace k dotazu, který jste uplatnil
dne 15.3.2019 pod čj. 01490/2019/taj a bylo Vám na něj odpovězeno dne 25.3.2019.

Obrátil jste se na nás sdoplňujícím dotazem, který je u nás veden
01695/2019/taj, ve kterém požadujete:

pod č.j. CJ

*Jaká práva a čí zájmy ma' městský obvod jako účastník

řízení hájit?* Omlouvám se, ale obecně nevím přesně, jestli jako účastník
řízení má IVIOb hájit zájmy občanů dane městské části nebo investora, který

se rozhodl na sousedním pozemku stavět. Pokud by jeho záměr bylo postavit
např. bytové domy pro nepřízpusobivé občany, nevím, jestli má MOb hájit

zájmy jako účastník řízení onoho investora nebo občanů zde žijících. Proto
se ptám *Jaká práva a čí zájmy má městský obvod jako účastník řízení hájit?*

Odpovídáme:

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem.
Podle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou
pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o
obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti

v zájmu obce a občanů obce,
přenesenou působnost orgánů
správním úřadům jako výkon
obce svěří zákon.

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s
výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.

Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.
(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) V ostatnich záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
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