Městský úřad Spálené Poříčí – struktura úřadu
Starosta: Ing. Pavel Čížek
Místostarosta: Ing. Jindřich Jindřich
1.1.2003 byl zřízen pověřený městský úřad Spálené Poříčí. Státní správu vykonává pro obce:
Spálené Poříčí, Žákava, Milínov, Nové Mitrovice, Míšov, Borovno.
Tajemníkem úřadu je paní Ing. Monika Rojová. Zároveň vykonává funkci ekonoma
s odpovědností za plnění rozpočtu a podmínek smluv a poskytnutých dotacích městu.
Vedoucími odborů zajištujících státní správu jsou :
- Bc. Kristýna Novotná – vedoucí Odboru správního a sociálního
- Josef Louda – vedoucí Odboru výstavby
Řešení přestupků pro město Spálené Poříčí vykonává Přestupková komise města Blovice na
základě veřejnoprávní smlouvy mezi oběma městy.
Popis činností zajišťovaných jednotlivými odbory:
1) Odbor výstavby:
Odbor výstavby městského úřadu ve Spáleném Poříčí zajišťuje po úpravách ve státní správě tuto
agendu:
- Stavební úřad pro obec Spálené Poříčí a její části Číčov, Hořice, Hořehledy, Karlov,
Lipnice, Lučište, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží, obec Borovno, obec Milínov, obec
Míšov, obec Nové Mitrovice a její části Mítov, Nechanice, Planiny a obec Žákava.
Základní činnost stavebního úřadu zahrnuje:
- rozhodování v územním řízení o umístění staveb, o změně využití území, o změně stavby a
o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemku a o ochranném pásmu
popřípadě vydávání územního souhlasu;
- příjímání ohlášení u staveb a činností, u kterých postačí ohlášení;
- povolování staveb, změn staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy);
- kolaudace staveb a změn staveb, na které bylo vydáno stavební povolení dle zák.c. 50/1976 Sb.;
- u staveb vyžadujících kolaudační souhlas na podkladě závěrečné prohlídky vydat kolaudační
souhlas nebo zakázat její užívání, u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas lze zakázat užívání;
- povolování změn užívání staveb bez stavební úpravy, nepostačí-li ohlášení;
- povolování odstranění staveb, nepostačí-li ohlášení, případně nařízení odstranění závadné
stavby;
- vykonávat stavební dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv
a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících
ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provádění.
Ochrana přírody pro obec Spálené Poříčí a její části Číčov, Hořice, Hořehledy, Karlov,
Lipnice, Lučište, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží:
- povolování kácení stromů rostoucích mimo les;
- na území správního obvodu pověřeného úřadu zajišťuje - registraci významných krajinných
prvků, vyhlašování památných stromů a závazná stanoviska k zásahu do registrovaných
krajinných prvků apod. dle § 76 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Na úseku pozemních komunikací v zastoupení obce Spálené Poříčí vykonává působnost
silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a činnosti dle § 40 odst. 5 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Je speciálním stavebním úřadem pro místní komunikace obce Spálené Poříčí.
Přidělování (rušení, přečíslování) čísel popisných nebo evidenčních nemovitostem pro obec
Spálené Poříčí a její části Číčov, Hořice, Hořehledy, Karlov, Lipnice, Lučište, Struhaře, Těnovice,
Vlkov, Záluží.
Czech POINT – ověřené výstupy z katastru nemovitostí

2) Odbor správní a sociální:
Působnost pro správní území města Spálené Poříčí a Obecních úřadů Borovno, Míšov, Nové
Mitrovice a k nim náležejícím obcím pro tyto úkony:
- vystavování matričních dokladů - rodné listy, oddací listy, úmrtní listy (prvopisy i opisy)
- matriční doklady do ciziny
- podklady pro Zvláštní matriku Brno
- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- zajišťování svatebních obřadů
- souhlasné prohlášení rodičů k určení otcovství
- změna příjmení do 1 měsíce po rozvodu
- změna jména a příjmení
- ověřování podpisu a ověřování opisu listin

Czech POINT – ověřené výstupy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku a Živnostenského
rejstříku a dalších agend
Působnost pro území MěÚ Spálené Poříčí:
Evidence obyvatel - přihlašování k trvalému pobytu.
Vedení pokladny a cenin
Místní poplatky (evidence a platby):
- za užívání veřejného prostranství
- poplatky ze psů
- poplatky za odvoz komunálního odpadu
Ostatní platby:
- hřbitovní poplatky
- vodné, stočné
- nájmy různého charakteru (pozemky, budovy, pronájmy místností)
Bytové hospodářství:
- příjem žádosti na byt, evidence - pořadí žadatelů, stanovení nájemného, výběr nájemného
- Vedení pořadníku žadatelů do Domu s pečovatelskou službou Pátera Ferdy

Svatby na zámku ve Spáleném Poříčí
V obřadní síni Městského úřadu na Náměstí Svobody čp. 137 každou sobotu a neděli od 10:00
do 17:00 hodin
Každou první a třetí sobotu v měsíci se oddává v prostorách spálenopoříčského zámku.
Kromě správního poplatku 1.000,- Kč za obřad konaný mimo úředně stanovenou obřadní síň se
platí za pronájem zámku:
2.000,- Kč - snoubenci mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí
3.000,- Kč - snoubenci nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí
Bližší informace na Městském úřadě ve Spáleném Poříčí:
- Bc. Kristýna Novotná, tel. 373 036 134, e-mail: kristyna.novotna@spaleneporici.cz
(vedoucí odboru)
- Ing. Lenka Benetková, tel: 373 036 133, e-mail: lenka.benetkova@spaleneporici.cz
(referent odboru)

-

Sociální pracovnice
Bc. Edita Hofmanová, tel: 735 753 136, e-mail: edita.hofmanova@spaleneporici.cz

Odbor dále zajišťuje sociální práce:
Od 20.02.2017 je vám k dispozici na MěÚ ve Spáleném Poříčí sociální pracovnice Bc. Edita
Hofmanová. Výkon sociální práce má pověřený obecní úřad povinnost zajistit ve smyslu ust. §7
a § 63-65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální pracovník vám pomůže zajistit následující aktivity:
-

zajistí základní i specializované poradenství v sociální oblasti;
zabezpečí zprostředkování sociální služby nebo kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb;
zabezpečí odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se
společností;
poskytne informace k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení;
zabezpečí sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem
sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji;
má oprávnění vstupovat do obydlí za účelem sociálního šetření;
zabezpečí spolupráci mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním
vyloučením, tj. poskytovatelé sociálních služeb, další obce, kraje a další instituce a orgány
veřejné správy.

3) Oddělení správy a rozvoje města:
Vedoucí oddělení: Jaroslav Slavík
- Úzce spolupracuje s výborem pro záležitosti vesnic
- Provoz vodohospodářských zařízení města - vodovodní sít Spálené Poříčí, Lipnice, Těnovice,
Hořehledy, Číčov a Struhaře, kanalizační síť a ČOV Spálené Poříčí, dešťové kanalizace místních
částí (poruchy na sítích, čištění kanalizace, zprovoznění vodovodních přípojek, výdej vodoměrů,
odečty vodoměrů)
- Odpadové hospodářství
- Úklid veřejných prostranství
- Zimní údržba chodníků a místních komunikací
- Hlášení poruch na veřejném osvětlení.

