Příloha I
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších
opatřeních s tím souvisejících

Pol.
Na úseku státní správy
se přenáší na okresní úřady působnost příslušející krajským národním výborům


podle
Předmět působnosti


předpisu
§ (čl.)

1
2
3
4
5
1.
financí
zák. ČNR č. 134/1973 Sb., ve znění zák. ČNR č. 209/1988 Sb. úplné znění č. 23/1989 Sb.
§ 3 odst. 3
předkládání podkladů za organizace a zařízení řízené nebo spravované národním výborem a za státní podniky založené národním výborem, jakož i za národní výbory nižších stupňů, ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
2.


§ 3 odst. 4
stanovení a změny cen, s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České republiky si vyhradí
3.


§ 3 odst. 5
provádění kontrol cen a ukládání dodatkových odvodů či jiných opatření podle zvláštních předpisů
4.


§ 3 odst. 6 písm. a)
pověření výkonem své působnosti národní výbory nižších stupňů
5.


§ 3 odst. 6 písm. b)
pověření výkonem své působnosti po předchozí dohodě i jiné orgány České republiky a jimi řízené nebo založené organizace
6.

vyhl. č. 119/1988 Sb.
§ 5 odst. 1
rozhodování o tom, které organizaci přísluší právo hospodaření s národním majetkem, dojde-li mezi nimi ke sporu
7.


§ 5 odst. 5
předkládání dokladů ministerstvu financí, cen a mezd, že se nepodařilo odstranit pochybnosti, které z organizací přísluší právo hospodaření s národním majetkem
8.


§ 27 odst. 2 písm. a)
schvalování nakládání s pohledávkou státu vyšší než 250 tis. Kčs za občanem nebo jinou organizací než socialistickou
9.

vyhl. č. 136/1985 Sb.
§ 6 odst. 1
poskytování státních příspěvků na družstevní bytovou výstavbu
12.


§ 37
pověřování výkonných orgánů národních výborů nižších stupňů prováděním úkolů, které příslušejí okresním národním výborům podle tohoto zákona, jestliže se tím docílí účelnějšího nebo hospodárnějšího plnění těchto úkolů
13.

zák. č. 67/1960 Sb.
§ 5 odst. 2
vydávání souhlasu k novému zřizování, podstatnému rozšiřování a k provozování zařízení pro výrobu topných plynů jiným organizacemi než plynárenskými podniky
14.


§ 7 odst. 1
vydávání souhlasu k zrušení a dlouhodobému zastavení zařízení pro výrobu topných plynů a k zrušení a dlouhodobému zastavení plynovodní sítě
15.


§ 20
spolupráce s plynárenskými podniky na vypracování plánu gazifikace pro jednotlivé kraje podle schváleného celostátního plánu gazifikace, jejichž součástí je též plán využití plynu, dodávaného spotřebitelům v tlakových nádobách
16.


§ 21 písm. a)
určování pořadí gazifikace měst v kraji, schvalování příslušných prováděcích plánů, a to v souladu s plánem gazifikace měst, rozhodování o určení míst spotřeby plynu dodávaného v tlakových nádobách
17.

zák. č. 89/1987 Sb.
§ 5 odst. 1
vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu,zemědělství a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem zpravidla v rámci jedné soustavy, nepřesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území jednoho okresu
18.


§ 7 odst. 2
vyjadřování se k zásadám koncepčního řešení rozvojové teplofikační studie, které vypracuje za metodické pomoci odborné energetické organizace ta organizace, která zabezpečuje zpracování studie
19.


§ 8 odst. 1
vydávání souhlasu ke schválení rozvojové teplofikační studie předložené prostřednictvím odborné energetické organizace, která k ní vypracuje stanovisko
20.


§ 17 odst. 1
vydávání souhlasu k zrušení a přemístění zařízení pro výrobu a rozvod tepla v soustavě a jeho části a k dlouhodobému zastavení a dlouhodobému omezení dodávky tepla z tohoto zařízení, jde-li o dodávky tepla pro obyvatelstvo
21.
plánování
nař. vlády ČSR č. 151/1989 Sb.
§ 15 písm. b)
vyjadřování k návrhům ovlivňujícím efektivní a rovnovážný rozvoj oblasti
22.


§ 16 písm. a)
vyjadřování k návrhům koncepcí rozvoje komplexů, odvětví a oborů
23.


§ 16 písm. b)
spolupráce s odvětvovými ústředními orgány při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
24.
požární ochrany
zák. ČNR č. 133/1985 Sb.
§ 46 odst. 2
projednání organizace a určení početních stavů správ Sboru požární ochrany
25.


§ 66 odst. 5
vydávání souhlasu k dohodě o zřízení útvaru požární ochrany i v organizaci
26.


§ 67 odst. 1
určování organizací, v nichž bude zřízen závodní požární útvar
27.


§ 67 odst. 2
vydávání souhlasu ke zrušení závodního požárního útvaru
28.


§ 67 odst. 3
vydávání souhlasu ke zřízení jednoho požárního útvaru pro více organizací
29.


§ 76 odst. 1, 2 a 3
ukládání pokut organizacím
30.

vyhl. č. 37/1986 Sb.
§ 86 odst. 3
určování povinnosti zřídit závodní požární útvar již v době výstavby stavby
31.


§ 94 odst. 1 písm. a)
provádění odborné přípravy v útvarech Sboru požární ochrany národních výborů týkající se speciálních služeb požární ochrany; zabezpečování údržby, revize a zkoušky určené požární techniky a provádění kontroly dodržování zásad radiového provozu
32.


§ 104 odst. 2
zřizování stálého štábu požární ochrany z více okresů ke zdolávání požárů
33.
ochrany přírody
zák. č. 40/1956 Sb.
§ 12 odst. 1
vedení státních seznamů ochrany přírody
34.


§ 12 odst. 2
podávání návrhů, aby okolnost, že nemovitost je chráněným územím, chráněným přírodním výtvorem nebo chráněnou přírodní památkou, byla poznamenána ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru
35.

vyhl. č. 80/1965 Sb.
§ 4
přijímání oznámení organizace nebo osob chovajících chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně povoleného chovu nebo odchytu, o tom, kdy chráněný živočich byl vzat do chovu, o jeho druhu, přibližném věku, pohlaví, původu a způsobu jeho nabytí, a vystavovat o tomto hlášení potvrzení
36.


§ 5
evidování stránkových knih záznamů vedených organizacemi a osobami, které jsou oprávněny k chovu živočichů, ke zpracování jejich těl, nebo k obchodování s nimi
37.
obrany státu
nař. vlády č. 21/1958 Sb.
§ 6 odst. 1
vydání souhlasu k určení jediného odvodního místa pro několik odvodních obvodů a k určení několika odvodních míst pro jeden odvodní obvod
38.
všeobecné vnitřní správy
zák. č. 169/1949 Sb.
§ 1 odst. 3 a 5
podrobné vytyčování hranic vojenských újezdů v dohodě s vojenskou správou po slyšení příslušného krajského soudu
39.


§ 8 odst. 1
vyhlašování dne, kterým přecházejí do oboru vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na území vojenského újezdu, náležející státu
40.
statistiky
zák.ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zák. ČNR č. 171/1989 Sb.
§ 14 odst. 4
plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících ze zákona ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zákona ČNR č. 171/1989 Sb. a ze zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb. pro národní výbory
41.
sociální zabezpečení
zák. ČNR č. 114/1988 Sb.
§ 24 písm. a)
rozhodování o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované
42.


§ 24 písm. b)
spolupráce s orgány řídícími ústavy pro výkon vazby a nápravně výchovné ústavy pro mladistvé a s orgány řídícími zařízení, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova
44.
zemědělství
zák. ČNR č. 77/1976 Sb.
§ 4 odst. 1 písm. a)
udělování souhlasu podle § 9 zákona k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha
45.


§ 4 odst. 1 písm. b)
rozhodování o udělení předchozího souhlasu podle § 13a zákona, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha; přitom též stanovení zásadních podmínek k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalování plánu rekultivace, popřípadě stanovení zvláštního režimu jeho provádění
46.

zák. č. 102/1963 Sb.
§ 12 odst. 1
prohlašování části rybářských revírů, popřípadě i celých revírů za chráněné rybí oblasti a stanovení potřebných omezení obecného užívání vody
47.

vyhl. č. 103/1963 Sb.
§ 14 odst. 3 a 5
vydávání tiskopisů povolenek k rybolovu uživatelům rybářského revíru a přijímání nespotřebovaných nebo pokažených tiskopisů
48.


§ 15 odst. 1
prohlášení tekoucích vod, které se hodí ke tření ryb nebo k odchovu rybí násady (rybího plůdku) a generačních ryb, nebo které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast
49.


§ 22
povolování výjimek z ustanovení § 17, 19 až 21 této vyhlášky
50.

vyhl. č. 20/1988 Sb.
§ 14 odst. 6
předkládání návrhů na stanovení oblastí pro chov zvěře, změny a úpravy již stanovených oblastí pro chov zvěře souborně do 31. 12. každého roku
51.


§ 20 odst. 1
vydání pokynů pro sčítání zvěře
52.


§ 51 odst. 1
konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek nejméně 1x ročně
53.


§ 54 odst. 1
jmenování zkušební komise pro konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek a konání zkoušek před touto komisí
54.


§ 54 odst. 4
hrazení odměn a náhrad cestovních výloh členů zkušební komise
55.


§ 56 odst. 2
vydávání vysvědčení o vyšších odborných mysliveckých zkouškách
56.
lesního hospodářství
zák. ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 27 odst. 1
rozhodování u lesů hospodářských o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání podle § 4 odst. 2 zákona o lesích při výměře nad 2 ha do 5 ha
57.


§ 27 odst. 2 písm. b)
sledování hospodaření v lesích z hlediska zabezpečování funkcí lesů i z hlediska rozvoje kraje a vyjadřování se ke koncepcím rozvoje lesního hospodářství
58.


§ 30 odst. 1
dozírání na dodržování ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných
59.


§ 30 odst. 2
ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v souvislosti s tím případných nutných opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí
63.

zák. č. 20/1966 Sb., ve znění zák. ČNR č. 210/1990 Sb.
§ 24
přezkoumávání převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho souhlasu
64.


§ 46 odst. 1
vydávání lázeňských statutů a stanovení ochranných pásem a jiných ochranných opatření pro jiná než významná lázeňská místa a lázeňská místa, při jejichž ochraně by byly dotčeny důležité hospodářské zájmy
65.


§ 70 odst. 3
poskytování součinnosti ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí České republiky při výkonu jeho pravomoci
66.

zák. ČNR č. 37/1989 Sb.
§ 8 odst. 3
zřizování a spravování protialkoholní záchytné stanice
68.
vynálezectví a zlepšovatelství
zák. č. 84/1972 Sb.
§ 131 odst. 2
ukládání pokut za porušení zákona
69.
dopravy a silničního hospodářství
zák. č. 68/1979 Sb.
§ 11 odst. 1
ukládání mimořádných úkolů (omezení převozu) ke zdolání mimořádných naléhavých přepravních potřeb, přesahuje-li rozsah těchto potřeb obvod působnosti místního národního výboru
70.


§ 16 odst. 1
přijímání oznámení o zahájení provozování dopravy nebo důvody nezahájení provozování
71.


§ 18 odst. 2 písm. b)
projednávání a schvalování jízdních řádů vnitrookresních linek
72.


§ 18 odst. 4
udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád
73.


§ 18 odst. 3
ukládání povinnosti provést změnu jízdního řádu
74.


§ 29 odst. 1 písm. b)
udělování a odnímání povolení provozovatelů vnitrostátní silniční dopravy motorovými vozidly, i když přesahují územní obvod okresního národního výboru, mimo povolení veřejné pravidelné autobusové dopravy
75.


§ 39 odst. 1
udělování povolení k mezinárodní silniční dopravě československému provozovateli v rámci pověření uděleného ústředním orgánem republiky krajskému národnímu výboru
76.


§ 41 odst. 3 písm. b)
schvalování zasílatelských podmínek
77.


§ 42 písm. a)
přijímání oznámení o zahájení zasílatelské činnosti nebo oznámení o důvodech nezahájení činnosti
78.


§ 42 písm. b)
vydávání souhlasu k zastavení zasílatelské činnosti nebo k jejímu omezení
79.


§ 43 odst. 2
udělování povolení k provozování vnitrostátního zasílatelství
80.


§ 46 odst. 1 písm. b)
provádění výkonu státního odborného dozoru
81.

zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb.
§ 3 odst. 4 písm. b)
povolování uzavírek a zřizování objížděk na silnicích I. třídy
82.


§ 3c odst. 1 písm. b)
vykonávání státního odborného dozoru nad silnicemi
83.

vyhl. č. 35/1984 Sb.
§ 10 odst. 3 písm. b)
rozhodování o uzavírce nebo objížďce na silnicích I. třídy
84.

vyhl. č. 137/1974 Sb.
§ 3 odst. 2
stanovování územních obvodů přístavů určených pro veřejnou potřebu
85.
hospodaření s byty
zák. č. 41/1964 Sb.
§ 2 odst. 1
určování počtu bytů ze státní bytové výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely
86.
územního plánování a stavebního řádu
zák. č. 50/1976 Sb.
§ 43 odst. 1
udělování oprávnění k projektové činnosti podřízeným organizacím
87.


§ 119 odst. 2
uzavírání dohod o tom, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, které se má uskutečnit v územním obvodu více okresů
88.

vyhl. č. 84/1976 Sb.
§ 36 odst. 1
ukládání územně plánovací dokumentace velkého územního celku, který pořídil
89.
vodního hospodářství
zák. ČNR č. 130/1974 Sb.
§ 4 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g)
nakládání s vodami a povolování staveb vodohospodářských děl uvedených pod písmeny a), c), d), f) a g)
90.


§ 4 odst. 3 písm. a) až f)
provádění činností uvedených pod písmeny a) ž f)
91.

zák. č. 138/1973 Sb.
§ 32 odst. 1
projednávání seznamu vodohospodářsky významných vodních toků
92.
školství
zák. ČNR č. 77/1978 Sb. ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.
§ 11 odst. 1 písm. a), b) s výjimkou těsnopisného ústavu, c) a d)
zřizování a zrušování středních škol, škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a školských zařízení
93.


§ 11 odst. 2 a 3 a odst. 4 s výjimkou písm. a)
možnost zřizování základní školy pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků ve společné správě se střední školou, udělování souhlasu ke zřízení a zrušení střediska praktického vyučování a k ustanovení ředitelů škol uvedených v odst. 4
94.


§ 11 odst. 5
možnost zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, uvedená pod písm. a), b) a c), určování střední školy pro případy uvedené pod písm. d), vyjádření ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování
95.


§ 12 s výjimkou těsnopisného ústavu /§ 11 odst. 1 písm. b)/
odborné vedení škol a školských zařízení uvedených v § 11 s výjimkou těsnopisného ústavu
96.


§ 13 s výjimkou těsnopisného ústavu /§ 11 odst. 1 písm. b)/
hospodářské zabezpečení uvedených škol a školských zařízení, plnění úkolů organizace vyplývajících z pracovněprávních vztahů pracovníků uvedených škol a školských zařízení, ustanovení ředitele uvedených škol a školských zařízení a vedoucího střediska praktického vyučování, a to s výjimkou těsnopisného ústavu
97.


§ 17 odst. 2 věta druhá
výkon státního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická povolání
98.


§ 23 odst. 2 a 3
rozhodování o vyloučení ze studia a možnost uložit toto výchovné opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 3
99.


§ 27 odst. 1 a 2
(nostrifikace)
100.

zák. ČNR č. 76/1978 Sb. ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.
§ 36 odst. 1 a 2, § 38 odst. 1 a § 41 odst. 2
odborné vedení škol a školských zařízení
101.
trestního řízení
instrukce ministra spravedlnosti ČSR č.j. 417/73-leg. (reg. v částce 19/1973 Sb.)
§ 9 odst. 4
součinnost při zřizování oddělených pracovišť soudů
102.
kultury
zák. ČNR č. 20/1987 Sb.
§ 3 odst. 1 a 4
přijímání písemných vyrozumění ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku
103.


§ 3 odst. 5
vyzývání vlastníků věcí, které by mohly být prohlášeny za kulturní památky, aby oznámili požadované údaje o těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umožnili prohlídku věcí, popř. pořízení jejich vědecké dokumentace
105.

zák. č. 53/1959 Sb.
§ 6 odst. 2
zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven ve všech stupních
106.

zák. č. 54/1959 Sb.
§ 10 odst. 2 a 3
zřizování a zrušování okresních a místních muzeí a okresních galerií
107.


§ 11 odst. 2
řízení okresních a místních muzeí a okresních galerií
108.
obchodu
vyhl. č. 35/1990 Sb.
příloha část II položka č. 185
určování míst soustředěného cestovního ruchu pro ceny služeb přechodného ubytování


