ODBOR VÝSTAVBY, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vedoucí odboru : Miroslav Vaníček
telefon: 325 546 612
e-mail: vanicek@mesto-sadska.cz
Referent odboru : Blanka Malíková
telefon: 325 546 613
e-mail: malikova@mesto-sadska.cz
Referent odboru : Vladimír Schön
telefon : 325 546 614
e-mail: schon@mesto-sadska.cz
Referent odboru : Ing. Pavlína Knapíková
telefon : 325 546 615
e-mail: knapikova@mesto-sadska.cz
NÁPLŇ ČINNOSTI
STAVEBNÍ ÚŘAD

Stavební úřad vykonává činnost dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ( stavební zákon ), v platném znění působnost ve územním obvodu stavebního úřadu
Sadská.
 územní řízení,územně plánovací informace,územní souhlas,územní rozhodnutí
 stavební řízení,ohlášení,zkrácené stavební řízení,stavební povolení
 kolaudační řízení,kolaudační souhlas,kolaudační rozhodnutí
 pořizování a změny územně plánovací dokumentace
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ











ochrana zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění
- rozhodnutí o odvodech
- pokuty a přestupky
ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
- ochrana dřevin
- povolování kácení dřevin
- náhradní výsadby, odvody
ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb.
- plnění úkolů dle § 50 odst. 1 , písm. a)-k) a 2 písm.a)-d)
výkon veřejné správy dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
- kontroly odpadového hospodářství podnikatelů ( FO i PO )
- sankce, pokuty a přestupky směrem k podnikatelům ( FO i PO )
- přestupky směrem k občanům za odložení autovraku
povolení vstupu na pozemky dle zákona č. 102/1963 Sb. o rybářství, v platném znění
plnění úkolů orgánu státní správy myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb.
o myslivosti,v platném znění
- omezení nebo zákaz vstupu do honitby
plnění úkolů orgánu ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání, v platném znění
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POZEMNÍ KOMUNIKACE

Činnost je vykonávána v územním obvodu stavebního úřadu
 rozhodnutí o zařazení pozemních komunikací do kategorií
 uzavírky, objížďky
 zřízení věcného břemene z důvodů umístění prvků občanské vybavenosti na místních
komunikacích
 rozhodnutí o výši úhrady
 pokuty, přestupky
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Činnost je vykonávána dle zákona č. 248/2000 Sb.
a) jako samostatná působnost obce v územním obvodu města Sadská
b) b) jako výkon státní správy v územním obvodu pověřeného obecního úřadu
 a) podpora podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, sdružování
prostředků s druhými obcemi a dalšími PO při zajišťování rozvoje území
 b) plnění dílčích úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje a strategií
regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje
územního obvodu kraje.
ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
Činnost je vykonávána dle zákona č. 147/1996 Sb.
a) jako výkon státní správy v územním obvodu města Sadská
b) jako výkon státní správy v územním obvodu pověřeného obecního úřadu
 a) plnění specifických povinností na úseku ochrany včel, zvěře a ryb a realizaci
opatření při podezření výskytu karanténních škodlivých organismů
 b) vydávání , změny a rušení mimořádných rostlinolékařských opatření na návrh
rostlinolékařské správy a vydávání rozhodnutí k zamezení šíření plevelů a škodlivých
organismů.
VETERINÁRNÍ PÉČE

Činnost je vykonávána dle zákona č. 166/1999 Sb. jako výkon státní správy v územním
obvodu města Sadská
 plnění úkolů orgánu státní správy ve věcech veterinární péče
- schvalování míst pro svody zvířat a prodeji živočišných produktů a povolování
těchto akcí
- vydávání nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních
- zřizování a provozování útulku pro opuštěná zvířata ( obec sama nebo
s okolními obcemi )
- hrazení nákladů spojených s odchytem zvířat, není-li znám majitel .
DALŠÍ ÚKOLY
 podíl na realizaci koncepčních rozvojových plánů města Sadská,
 plnění dalších úkolů uložených starostou, místostarostou a tajemnicí.
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