Příloha III
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.
plánování
nař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb.
§ 18 písm. a) bod 1
vypracování dlouhodobých koncepcí rozvoje kraje a předkládání České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jako podklad pro vypracování Základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky
2.


§ 18 písm. a) bod 2
vypracování pětiletých oblastních plánů krajů a poskytování vybraných údajů těchto plánů České komisi pro plánování a a vědeckotechnický rozvoj
3.


§ 18 písm. b) bod 1
spolupráce s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj při vypracování návrhů dokumentů dlouhodobých výhledů České socialistické republiky a pětiletých státních plánů České socialistické republiky a návrhu ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality
4.


§ 18 písm. b) bod 2
spolupráce s příslušnými okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
5.
požární ochrany
zák. ČNR č. 133/1985 Sb.
§ 27 písm. a)
vykonávání státního požárního dozoru
6.


§ 27 písm. b)
zabezpečování a provádění odborné přípravy na úseku požární ochrany
7.


§ 27 písm. c)
řízení výkonu služby v útvarech Sboru požární ochrany po odborné stránce
8.


§ 27 písm. e)
organizování preventivně výchovné a propagační činnosti
9.


§ 27 písm. f)
koordinace zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány ve svém územním obvodu
10.


§ 27 písm. g)
zpracování dokumentace požární ochrany
11.


§ 27 písm. h)
organizování a zabezpečovaní požární služby civilní obrany
12.


§ 34
vykonávání státního požárního dozoru a dohlížení nad plněním úkolů při provádění státního požárního dozoru
13.

vyhl. č. 37/1986 Sb.
§ 68 odst. 3
projednávání plánů požárních kontrol
14.


§ 74 odst. 2 věta druhá
soustřeďování,   kontrola a předávání údajů ministerstvu vnitra
15.


§ 102 odst. 1 písm. a)
určování přednosti velitele zásahu
16.
lidové kontroly
zákon ČNR č. 116/1971 Sb.
§ 5 odst. 3
oprávnění provádět kontroly v odvětvích a činnostech spadajících do působnosti federace na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
17.


§ 11 odst. 2
provádění kontroly činnosti organizací ústředně řízených orgány republiky, družstevních a společenských organizací i v dalších případech, jde-li o konkrétní úkoly vyplývající z plánu kontrolní činnosti
18.


§ 11 odst. 3
provádění kontroly v organizacích řízených federálními orgány na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
19.


§ 12 odst. 2
usměrňování činnosti a poskytování metodické pomoci závodním komisím lidové kontroly zřízeným Výborem lidové kontroly krajského národního výboru
20.
kultury
zák. č. 94/1949 Sb.
§ 5 odst. 1
udělování oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací
21.

zák. č. 81/1957 Sb.
§ 3 odst. 1
zřizování krajského jednatelství k řízení a organizování


zák. č. 82/1957 Sb.
§ 2 odst. 1
koncertní a estrádní činnosti v kraji jako součásti některého


zák. č. 52/1959 Sb.
§ 10 odst. 3
krajského kulturně osvětového zařízení
22.

zák. č. 81/1957 Sb.
§ 3 odst. 1
svěřit krajskému symfonickému orchestru řízení a organizování koncertní činnosti v kraji
23.

zák. č. 52/1959 Sb.
§ 11 odst. 2
udělování souhlasu se zřízením specializovaných osvětových zařízení orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě nebo jednotnými zemědělskými družstvy
24.

zák. č. 54/1959 Sb. vyhl. č. 239/1959 Ú.l.
§ 8 odst. 2 1 písm. c)
udělování souhlasu k vývozu předmětů muzejní hodnoty z pověření ministerstva kultury
25.

zák. ČNR č. 33/1978 Sb., ve znění zák. č. 122/1989 Sb.
§ 31 písm. a)
spolupráce s ministerstvem kultury při zpracování koncepce státní kulturní politiky v oboru divadelnictví
26.


§ 32 odst. 2 písm. a) bod 1
sledování a hodnocení ideové a umělecké úrovně divadelní činnosti v kraji
27.


§ 32 odst. 2 písm. a) bod 2
organizování odborně metodické pomoci na úseku ochotnického divadelnictví
28.


§ 32 odst. 2 písm. a) bod 3
schvalování, popřípadě pořádání nebo organizování krajských festivalů, přehlídek, soutěží a obdobných kulturních akcí v oboru divadelní činnosti
29.


§ 32 odst. 2 písm. a) bod 4
vyjadřování se k návrhům ministerstva kultury na vysílání jimi řízených divadel do zahraničí
30.


§ 32 odst. 2 písm. a) bod 5
vyjadřování se k návrhům na vysílání a přijímání ochotnických souborů ve styku se zahraničím
31.

zák. ČNR č. 20/1987 Sb.
§ 28 odst. 1
řízení a organizování státní památkové péče v kraji
32.


§ 28 odst. 2 písm. a)
schvalování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče v souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem rozvoje státní památkové péče v České republice a určování základních úkolů státní památkové péče v kraji
33.


§ 28 odst. 2 písm. e)
řízení kulturně výchovného využití kulturních památek v kraji
34.


§ 28 odst. 2 písm. f)
vydávání organizačního řádu krajské organizace státní památkové péče v souladu se vzorovým organizačním řádem vydaným ministerstvem kultury
35.


§ 28 odst. 2 písm. g)
dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení
36.


§ 28 odst. 2 písm. h)
plnění dalších úkolů stanovených krajskému národnímu výboru zákonem o státní památkové péči
37.
zemědělství
zák.  ČNR č. 77/1976 Sb.
§ 4 odst. 2 písm. a)
možnost vyhradit si rozhodování podle §  1 zákona v pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního fondu
38.


§ 4 odst. 2 písm. b)
možnost vyhradit si povolování změn kultur uvnitř zemědělského půdního fondu podle §   4 zákona, jde-li o značný rozsah, popřípadě dosah změn
39.


§ 4 odst. 2 písm. c)
možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 8 zákona k návrhům územních plánů zón, pokud udělování tohoto souhlasu nepřísluší ministerstvu
40.


§ 4 odst. 2 písm. d)
možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 10 zákona k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, jde-li o stavby krajského významu
41.

zák. ČNR č. 108/1987 Sb.
§ 5 písm. b)
projednávání plnění úkolů veterinární péče a návrhů opatření k jejímu rozvoji ve svém územním obvodu
42.
lesního hospodářství
zák. ČNR č. 96/1977 Sb.
§ 7 odst. 2 písm. d)
ukládání opatření podle § 21 odst. 2 při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách, ohrožujících stav lesů a přesahujících obvod působnosti okresního národního výboru nebo jeho možnosti
43.


§ 27 odst. 2 písm. e)
plnění dalších úkolů stanovených předpisy vydanými na základě zákona o lesích a tohoto zákona
44.


§ 27 odst. 3 písm. a)
možnost vyhradit si rozhodování o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských podle § 4 odst. 2 zákona o lesích i při nižší výměře než 2 ha
45.


§ 27 odst. 3 písm. b)
možnost vyhradit si povolování výjimek ze zákazu některých činností v lesích podle § 18 odst. 3
46.
sociálního zabezpečení
zák. ČNR č. 114/1988 Sb.
§ 24 písm. c)
zpracování střednědobých a dlouhodobých plánů výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství a koordinování jejich realizace
47.


§ 31 písm. a)
rozhodování o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do výcvikového střediska a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností
48.


§ 31 písm. b)
koordinování péče o občany se změněnou pracovní schopností ve svém územním obvodu
49.


§ 36 písm. b)
koordinování péče o děti a mladistvé postižené na zdraví ve svém územním obvodu
50.


§ 44
koordinování péče o občany společensky nepřizpůsobené ve svém územním obvodu
51.


§ 46 odst. 1
zřizování a spravování ústavů sociální péče krajského významu určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika okresů
52.


§ 49 odst. 3
možnost svěřit zabezpečování služeb sociální péče poskytovaných v zařízeních uvedených v § 46 odst. 1, 3 a 6, která spravuje, okresnímu národnímu výboru, jsou-li pro to vytvořeny potřebné podmínky
53.
vodního hospodářství
zák. ČNR č. 130/1974 Sb.
§ 4 odst. 2 písm. a)
rozhodování v případech uvedených pod písmenem a)
54.
školství
zák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb.
§ 5 odst. 1
souhlas ke zřízení a zrušení jeslí, mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, školní jídelny a místního domu dětí a mládeže
55.


§ 6 odst. 3 písm. b), § 7 odst. 1 písm. c)
souhlas ke zřízení a zrušení základní školy při zdravotnickém zařízení, školy v přírodě a dětského domova
56.


§ 17 odst. 2 věta první
vykonávání školní inspekce
57.
hospodářského zabezpečení církví a náboženských organizací
vl. nař. č. 219/ 1949 Sb., vl. nař. č. 220/1949 Sb., vl. nař. č. 221/ 1949 Sb., vl. nař. č. 222/1949 Sb., vl. nař. č. 223/ 1949 Sb.
§ 11 odst. 3
přiznávání hodnostního přídavku duchovním zařazeným do I. a a II. stupnice
58.


§ 12 odst. 2
rozhodování o přiznání odměny a její výše u duchovních, s s výjimkou duchovních III. a IV. stupnice
59.


§ 13 odst. 3
rozhodování o cestovních náhradách duchovních
60.


§ 20 odst. 1
vedení evidenčního listu o každém duchovním


