Příloha II
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 ústřední orgán státní správy působnost příslušející krajským národním výborům


podle
Předmět působnosti


předpisu
§ (čl.)

1
2
3
4
5
1.
energetiky
zák. č. 89/1987 Sb.
§ 5 odst. 1
vyjadřování 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, přesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území okresu
2.
plánování
nař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb.
§ 19 písm. b)
spolupráce s okresními národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
3.
požární ochrany
zák. ČNR č. 133/1985 Sb.
§ 27 písm. d)
zajišťování příčin vzniku požárů v závažných případech a zpracování příčin jejich vzniku
4.
kultury
zák. ČNR č. 20/1987 Sb.
§ 6 odst. 1
prohlášení území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
5.


§ 10 odst. 1
vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit, a určování lhůty, v níž je vlastník národní kulturní památky povinen tato opatření vykonat, a to po vyjádření ústřední organizace státní správy
6.


§ 10 odst. 2
vydávání na žádost vlastníka národní kulturní památky rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit
7.


§ 11 odst. 2
určení podmínek pro další výkon činnosti organizace nebo občana, která působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny stavu národní kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožovat zachování nebo společenské uplatnění národní kulturní památky
8.


§ 11 odst. 3
oprávnění k dohodě při vydávání rozhodnutí orgány státní správy podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování národních kulturních památek nebo na jejich vhodném využití
9.


§ 14 odst. 1
vydávání závazného stanoviska po provedení obnovy národní kulturní památky k žádosti vlastníka národní kulturní památky
10.


§ 14 odst. 4
vydávání závazného stanoviska pro rozhodování orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku
11.


§ 14 odst. 5
vydávání závazného stanoviska pro stavební úřad k udělení souhlasu se zamýšlenou obnovou nemovité národní kulturní památky, kterou lze provést na základě ohlášení
12.


§ 14 odst. 6
vyžadování, jde-li o národní kulturní památku, před vydáváním závazného stanoviska, písemného vyjádření ústřední organizace státní památkové péče
13.


§ 15 odst. 1
rozhodování o tom, že se nezbytná opatření pro zabezpečení národní kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka, a pokud tato opatření neprovede správce nebo uživatel národní kulturní památky v národním majetku, navrhování, aby nutnou nápravu zabezpečil nadřízený orgán organizace, která má národní kulturní památku ve správě, nebo nadřízený orgán organizace, které byla národní kulturní památka odevzdána do trvalého užívání
14.


§ 15 odst. 2
ukládání povinnosti vlastníkovi movité národní kulturní památky, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě aby ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci a zároveň určování takové organizace, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem
15.


§ 15 odst. 3
podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
16.


§ 15 odst. 4
přijímání vyrozumění od místního národního výboru o tom, že dal podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u nemovité kulturní památky, která je stavbou
17.


§ 17 odst. 3
podávání návrhu okresnímu národnímu výboru na vymezení ochranného pásma, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
18.


§ 19 odst. 2
rozhodování po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče o podmínkách přenechání národní kulturní památky k dočasnému užívání
19.


§ 28 odst. 2 písm. b)
schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek
20.


§ 28 odst. 2 písm. c)
řízení prací na jednotných programech komplexní péče o kulturní památky a zajišťování předpokladů pro jejich realizaci
21.


§ 28 odst. 2 písm. d)
plnění úkolů orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepříslušejí ministerstvu kultury
22.

zák. č. 81/1966 Sb.
§ 5 odst. 2
provádění registrace ostatního periodického tisku a titulů, u nichž je vydavatelem okresní národní výbor
23.
všeobecné vnitřní správy
zák. ČNR č. 37/1973 Sb.
§ 5 odst. 1 písm. c)
povolování veřejné sbírky, má-li se konat jen na území kraje, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský nebo okresní národní výbor
24.
zemědělství
zák.ČNR č. 108/1987 Sb.
§ 5 písm. a)
rozhodování o nařízení a skončení mimořádných veterinárních opatření týkajících se více okresů v jednom kraji a dozírání na jejich plnění
25.
lesního hospodářství
zák. ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 27 odst. 2 písm. a)
vydávání souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona o lesích k návrhům územních plánů zón, podle § 6 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond, a podle § 7 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více okresy a dotýká se lesního půdního fondu
26.


§ 27 odst. 2 písm. c)
schvalování lesních hospodářských plánů podle § 3 odst. 3, dozírání na jejich dodržování a povolování jejich změn
27.


§ 29 odst. 2
určení příslušnosti k výkonu státní správy lesního hospodářství a dozoru v případech, je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v územních obvodech několika okresních národních výborů
28.
sociálního zabezpečení
zák. ČNR č. 114/1988 Sb.
§ 25
organizování náhradní rodinné péče
29.


§ 46 odst. 6
zřizování a spravování specializovaných výcvikových zařízení určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů
30.


§ 48
udělování souhlasu ke zrušení zařízení uvedených v § 45 pod písmeny a) až h) a v § 47 tohoto zákona
31.
dopravy a silničního hospodářství
zák. č. 51/1964 Sb., ve znění zák. č. 104/1974 Sb.
§ 19
vykonávání funkce drážního správního orgánu a státní odborný dozor pro dráhy městské a dráhy zvláštního určení
32.


§ 27 odst. 2
provádění zkoušek vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení před uvedením do provozu
33.

zák. č. 68/1979 Sb.
§ 9 odst. 3
vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí
34.


§ 18 odst. 2 písm. b)
schvalování jízdních řádů meziokresních linek
35.


§ 18 odst. 3
ukládání povinnosti provádění změn jízdního řádu meziokresních linek
36.


§ 18 odst. 4
udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád meziokresních linek
37.


§ 29 odst. 1 písm. b)
udělování a odnímání povolení k veřejné pravidelné autobusové dopravě
38.


§ 46 odst. 1 písm. a)
provádění výkonu státního odborného dozoru nad přepravami nebezpečných věcí a veřejné pravidelné autobusové dopravy
39.

zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb.
§ 3 odst. 4 písm. a)
povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a vozidel
40.


§ 3 odst. 4 písm. c)
rozhodování o připojení silnic, místních a účelových komunikací na silnice I. třídy, o úpravách nebo zrušení těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdů ze silnic I. třídy na sousední nemovitosti
43.

zák. č. 20/1966 Sb.
§ 77 odst. 6
zřizování znaleckých komisí pro posuzování případů, v nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví
44.

vyhl. č. 42/1966 Sb.
§ 67 odst. 1
vysílání nemocného z pověření ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky na léčení do ciziny na účet státu
45.

vyhl. č. 77/1981 Sb.
§ 3 odst. 3
udělování souhlasu k zařazování lékařů do speciální průpravy
46.


§ 23 odst. 1
zařazování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy
47.


§ 23 odst. 2
navrhování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace ve zvlášť úzkých specializačních oborech ministerstva zdravotnictví České republiky
48.


§ 26 odst. 2
doporučování lékařů a farmaceutů ke kvalifikačním atestacím
49.


§ 27
navrhování výjimečného zařazení lékaře nebo farmaceuta do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace, i když získal specializaci I. stupně v jiném oboru
50.


§ 28 písm. a)
zajišťování doplnění znalostí ze specializační průpravy
51.


§ 30 odst. 3
zařazování středních zdravotnických pracovníků do pomaturitního specializačního studia
52.


§ 35 odst. 2
organizování funkčního (doplňkového) kursu organizace a řízení zdravotnictví z pověření institutu
53.


§ 43 odst. 2
rozhodování o povinnosti podrobit se ověření odborných znalostí zdravotnických pracovníků v organizacích řízených národními výbory
54.


§ 45 odst. 4
zařazování jiných odborných pracovníků do speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví
55.

vyhl. č. 83/1984 Sb. ve znění vyhl. č. 55/1986 Sb.
§ 16
přiznávání stipendií posluchačům lékařských a farmaceutických fakult
56.
školství
zák. ČNR č. 77/1984 Sb., ve znění zák. č. 31/1984 Sb.
§ 11 odst. 1 písm. b), pokud jde o těsnopisný ústav
zřizování a zrušování těsnopisného ústavu
57.


§ 11 odst. 4 písm. a)
udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště
58.


§ 12
odborné vedení těsnopisného ústavu
59.


§ 13
hospodářské zabezpečení, plnění úkolů organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů a ustanovení ředitele, pokud jde o těsnopisný ústav
60.
ochrany přírody
vl. nař. č. 41/1963 Sb.
§ 4 odst. 1
spravování Krkonošského národního parku, vykonávání státní ochrany přírody na jeho území a zřízení Správy Krkonošského národního parku
61.


§ 5
zřízení poradního, iniciativního a koordinačního sboru pro řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany Krkonošského národního parku při Správě Krkonošského národního parku
62.
územního plánování a stavebního řádu
zák. č. 50/1976 Sb.
§ 18 odst. 1
pořizování územně plánovací dokumentace velkých územních celků pro více sídelních útvarů
63.


§ 26 odst. 1
schvalování územních plánů a územních projektů velkých územních celků


