Kapitola 10.
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Odbor dopravy a silničního hospodářství se člení na:
 oddělení silniční dopravy
 oddělení veřejné dopravy
 oddělení silničního hospodářství
Samostatná působnost:
 sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí,
vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládá návrhy na změny rozpočtu
odboru ekonomickému, odpovídá za provedené hospodářské operace,
zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových prostředků,
 sestavuje návrh rozpočtu investičních příspěvků pro příspěvkovou organizaci
Správa silnic Olomouckého kraje (dále jen SSOK) na investiční akce v oblasti
dopravy ve spolupráci s odborem investic, zabezpečuje financování SSOK
v oblasti investic, provádí kontrolu čerpání a finančního vypořádání investičních
příspěvků, předkládá návrhy na změny rozpočtu investičních příspěvků odboru
ekonomickému a vede řádnou evidenci o čerpání investičních příspěvků,
 zabezpečuje financování akcí spolufinancovaných ze SFDI pro SSOK, provádí
kontrolu čerpání a finančního vypořádání akcí spolufinancovaných ze SFDI,
předkládá návrhy na změny rozpočtu a termínů vyúčtování akcí
spolufinancovaných ze SFDI odboru ekonomickému a vede řádnou evidenci akcí
spolufinancovaných ze SFDI,
 předává odboru kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně
příjemcem prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje dle platného
vnitřního předpisu a plně spolupracuje na daňovém řízení dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, předcházejícím vydání rozhodnutí
o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 v rozsahu své působnosti identifikuje možné nesprávnosti v hospodaření
příspěvkové organizace SSOK v oblasti investičních příspěvků a předává odboru
kontroly podklady o zjištěném porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 zajišťuje spisovou a skartační službu dle spisového a skartačního řádu Krajského
úřadu Olomouckého kraje,
 připomínkuje a zajišťuje administraci materiálů předkládaných orgánům kraje,
které samostatně zpracovávají a orgánům kraje předkládají příspěvkové
organizace v oblasti dopravy,
 pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje činnosti pro výkon zřizovatelských funkcí
příspěvkových organizací v oblasti dopravy (zřizování, rušení, činnost
příspěvkových organizací, změny zřizovacích listin) a vede agendy s tím
související,
 pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje činnosti související s personální agendou
ředitelů příspěvkových organizací v oblasti dopravy (jmenování, odvolání ředitele,
a stanovování platu a odměn ředitele),

 zajišťuje činnosti spojené s hodnocením ředitelů příspěvkových organizací
v oblasti dopravy s výjimkou ekonomicko-provozních kritérií, které jsou
v kompetenci odboru podpory řízení příspěvkových organizací,
 spolupracuje při kontrolách příspěvkových organizací v oblasti dopravy,
 na základě žádosti odboru podpory řízení příspěvkových organizací připomínkuje
návrh rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy,
 poskytuje odboru podpory řízení příspěvkových organizací součinnost
při rozborové činnosti investičních příspěvků SSOK, provádí kontrolu investičních
příspěvků v rámci rozboru hospodaření SSOK,
 na vyžádání poskytuje výkonová a ostatní data pro hodnocení efektivnosti PO,
 na vyžádání poskytuje konzultace a součinnost na svěřeném úseku činností,
 ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem využívá
Portálu PO,
 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje ekonomické činnosti související
s administrací dotací, poskytovaných z rozpočtu Olomouckého kraje, zabezpečuje
uzavření smlouvy, provádí úhradu a kontrolu vyúčtování dotace,
 zabezpečuje administraci dotačních titulů v modulu VFP,
 zajišťuje uveřejňování příslušných smluv a objednávek v souladu s platnými
právními předpisy a předpisy úřadu,
 zajišťuje zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu (de
minimis)
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v samostatné působnosti nebo postup příspěvkové
organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti odboru.
Přenesená působnost:
 zajišťuje zastupování krajského úřadu při projednávání žalob proti rozhodnutí
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje,
zajišťuje podávání kasačních stížností proti rozsudkům krajských soudů
k Nejvyššímu správnímu soudu,
 řeší stížnosti,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti nebo postup příspěvkové
organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti odboru.

Oddělení silniční dopravy
Přenesená působnost:
 přezkoumává a vydává písemný záznam do spisu o finanční způsobilosti
podnikatele v silniční dopravě (§ 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě),
 organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti odpovědných zástupců
v silniční dopravě (§ 8a odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb.),
 vydává stanoviska živnostenskému úřadu pro vydání nebo změnu koncese
k podnikání v silniční dopravě (§ 5 a § 8c zákona č. 111/1994 Sb.),
 vykonává státní odborný dozor ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu
dopravy (podle § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb.),
 pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovává měsíční statistická hlášení o výkonu
státního odborného dozoru v silniční dopravě, udělených sankcích a vybraných
kaucích (dle vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách
v silniční dopravě),
 podává u živnostenského úřadu návrh na změnu nebo zrušení živnostenského
oprávnění tomu podnikateli v silniční dopravě, který přestal splňovat podmínky
stanovené zákonem č. 111/1994 Sb. (§ 35b odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.),
 poskytuje Ministerstvu dopravy průběžné informace o počtu dopravců na trhu
silniční nákladní dopravy, o počtu vozidel, kterými je silniční nákladní doprava
provozována, a o jejich finanční způsobilosti (§ 39a odst. 2 zákona č. 111/1994
Sb.),
 pro potřeby podnikatelů v mezinárodní silniční dopravě provozované velkými
vozidly vydává licence Společenství a opisy těchto licencí, Osvědčení řidiče
pro silniční přepravu zvířat nebo věcí pro cizí potřeby podle licence Společenství,
Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi
členskými státy, vydané na základě Nařízení (ES) 1073/2009,
 rozhoduje o vydání profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku (podle § 21
odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel),
 rozhoduje o odnětí profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku (podle § 24
odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.),
 provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku (podle § 23 odst. 1 zákona
č. 247/2000 Sb.),
 vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel (podle § 54 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.),
 v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., uděluje žadateli
akreditaci k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů,
 v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., rozhoduje
o odejmutí akreditace k provozování výuky a výcviku,
 v souladu s ustanovením § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., uděluje žadateli
vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy v rámci zdokonalování
odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány body za jednání zařazené
do bodového hodnocení,
 v souladu s ustanovením § 52h odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., rozhoduje
o odnětí vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy,
 uděluje žadateli oprávnění k provozování stanice technické kontroly za podmínek
stanovených tímto zákonem (§ 54 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích),

 vydává osvědčení provozovateli stanice technické kontroly (§ 57 odst. 1 zákona
č. 56/2001 Sb.),
 odnímá oprávnění k provozování stanice technické kontroly, jestliže při provádění
technických prohlídek jsou závažným způsobem porušovány povinnosti stanovené
zákonem nebo v případech, kdy Ministerstvo dopravy v rámci svého výkonu
státního odborného dozoru nařídilo zastavení provádění technických prohlídek
nebo jestliže uplynula doba, na níž bylo vydáno osvědčení k zahájení provozování
stanice technické kontroly, a provozovatel do uplynutí této doby nezískal nové
osvědčení (§ 59 zákona č. 56/2001 Sb.),
 vykonává státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel
na pozemních komunikacích podle zákona a v rozsahu jím vymezeném, podle
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (§ 80 odst. 1 zákona
č. 56/2001 Sb.),
 vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel
na pozemních komunikacích podle tohoto zákona (§ 81 odst. 1 zákona
č. 56/2001 Sb.),
 zjišťuje, zda osoby, jimž ukládá tento zákon povinnosti ve věcech podmínek
provozu vozidel na pozemních komunikacích, plní uložené povinnosti a zda
dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích vydaných Ministerstvem dopravy
krajskými úřady nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností (§ 81 odst. 1
zákona č. 56/2001 Sb.),
 přezkoumává rozhodnutí prvoinstančních orgánů ve správním řízení, pokud není
zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
(podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích),
 je správním orgánem druhého stupně na úseku přestupků spáchaných v silničním
provozu a přestupků souvisejících dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích (§§ 125c, 125d, 125f), dle zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§§ 16, 16a), zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§§ 83, 83a) a dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§ 34e),
 je správním orgánem druhého stupně v řízení podle hlavy V. zákona
č. 361/2000 Sb.,
 v souladu s ustanovením § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, zabezpečuje činnost na úseku prevence
v oblasti bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích,
 povoluje výjimku ze zákazu jízdy z důvodu hodného zvláštního zřetele (podle § 43
odst. 5 a § 124 odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.),
 je správním orgánem prvního stupně na úseku projednávání přestupků dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§ 35), zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích (§§ 83, 83a) a zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel (§ 56),
 provádí kontrolní a metodickou činnost vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností v rozsahu působnosti oddělení,
 v případě nečinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností v příslušných
oblastech správních činností činí opatření proti nečinnosti (§ 80 správního řádu),
 zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními
úřady v oblasti působnosti oddělení,

 zabezpečuje školení a přezkoušení pracovníků Olomouckého kraje jako řidičů
referentských vozidel,
 řeší stížnosti, petice,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany
(všechny uvedené zákony ve znění pozdějších předpisů)
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem řízení
rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti nebo postup příspěvkové
organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti odboru.

Oddělení veřejné dopravy
Samostatná působnost:
 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly v rozsahu působnosti oddělení
ve vztahu k příspěvkové organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK),
 poskytuje odbornou metodickou pomoc KIDSOK v oblasti linkové osobní dopravy,
 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje technické činnosti související
s administrací dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem
řízení rozhodnutí nebo postup obce v samostatné působnosti nebo postup
příspěvkové organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti
odboru.
Přenesená působnost:
 je dopravním úřadem pro linkovou osobní dopravu (podle § 34 odst.1 zákona
č. 111/1994 Sb.),
 uděluje licence k provozování veřejné a zvláštní linkové dopravy (§ 10
zákona č. 111/1994 Sb.),
 odejímá licence na provozování veřejné a zvláštní linkové dopravy (§ 15
zákona č. 111/1994 Sb.),
 vydává stanoviska k udělení licence a ke změně licence jako dotčený dopravní
úřad jiným dopravním úřadům (§ 11 zákona č. 111/1994 Sb.),
 vede řízení o změně licence ve veřejném zájmu na uspokojování přepravních
potřeb, v zájmu bezpečnosti dopravy, na základě neplánované uzavírky nebo
na základě žádosti dopravce (§ 14 zákona č. 111/1994 Sb.),
 ve správním řízení schvaluje jízdní řády nebo jejich změny, projednané
a odsouhlasené příspěvkovou organizací KIDSOK, schválený jízdní řád předává
v digitální podobě do celostátního informačního systému (§ 17 zákona
č. 111/1994 Sb.),

 provádí změny v registru zastávek v celostátním informačním systému o jízdních
řádech,
 zjišťuje zdroj ohrožování provozu veřejné linkové dopravy osob a nařizuje
provozovateli nebo majiteli zdroje ohrožení jeho odstranění (§ 34a zákona
č. 111/1994 Sb.),
 provádí státní odborný dozor ve vnitrostátní autobusové linkové dopravě osob
(§ 34 zákona č. 111/1994 Sb.),
 projednává s dopravci a s dalšími dotčenými subjekty vedení linek po dobu
uzavírek komunikací,
 jako dotčený dopravní úřad vydává souhlas k žádosti o povolení uzavírky
a nařízení objížďky komunikace (§ 39 odst. 1 písm. g) vyhl. č.104/1997 Sb.),
 poskytuje metodickou pomoc dopravním úřadům pro městskou autobusovou
dopravu a dopravcům v linkové osobní dopravě,
 provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti u dopravních úřadů pro městskou
autobusovou dopravu (§ 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., v souladu
s ustanovením § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb.),
 provádí kontrolu plnění povinností dopravce ve veřejné linkové dopravě vyplývající
ze zákona č.111/1994 Sb. a z vyhlášky č.122/2014 Sb.,
 projednává přestupky podle zákona č. 111/1994 Sb. (§§ 34f a 35 zákona
č.111/1994 Sb.),
 je odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávaná dopravními úřady měst ve věcech
městské autobusové dopravy,
 připravuje podklady pro vydání nařízení kraje, kterým se stanovují maximální ceny
v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje,
 řeší stížnosti, petice,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany (vše ve znění
pozdějších předpisů)
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem
řízení rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti nebo postup
příspěvkové organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti
odboru.
Oddělení silničního hospodářství
Samostatná působnost:
 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při výkonu vlastníka silnic II. a III.
třídy včetně zpracování a aktualizace koncepce rozvoje a oprav silniční sítě II.
a III. tříd na území Olomouckého kraje,
 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly v rozsahu působnosti oddělení
ve vztahu k SSOK,
 poskytuje odbornou metodickou pomoc SSOK v oblasti silničního hospodářství,

 pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje technické činnosti související
s administrací dotací poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje souvisejících se
silničním hospodářstvím
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem
řízení rozhodnutí nebo postup obce v samostatné působnosti nebo postup
příspěvkové organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti
odboru
Přenesená působnost:
 rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnic II. a III. třídy
a o změnách těchto kategorií,
 rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany
a Ministerstvem dopravy,
 stanovuje nařízením kraje úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,
 vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
ve věcech silnic I. třídy na území Olomouckého kraje s výjimkou věcí, ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy (dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích,
 vykonává společné řízení (EIA, územní a stavební řízení) ve věcech silnic I. třídy
(dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb.),
 povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo
rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují
míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní
obvod kraje, (podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích),
 uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko
v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy (§ 40 odst. 3 písm. f) zákona
č. 13/1997 Sb.),
 rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce
s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí,
 stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy, po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie (dle § 77 odst. 1 písm. a) a § 124 odst. 4
písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.),
 stanovuje na silnici I. třídy užití dopravních značek „Železniční přejezd se
závorami“, „Železniční přejezd bez závor“, „Návěstní deska“, „Tramvaj“, „Dej
přednost v jízdě tramvaji“ a užití dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“, má-li
být umístěna před železničním přejezdem (dle § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000
Sb.) a projednává užití DZ stanovovaných drážním úřadem (§ 77 odst. 4 zákona
č. 361/2000 Sb.),
 povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích z hlediska své příslušnosti (§ 77 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.),
 vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích (dle § 124
odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.),

 vykonává státní dozor na silnicích I. třídy na území Olomouckého kraje (dle § 41
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (dle
§ 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.),
 na úseku silničního hospodářství provádí přezkumné řízení proti rozhodnutím
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obecních úřadů, zejména se jedná
o přezkoumávání rozhodnutí vydávaných podle následujících zákonů:
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
 řeší stížnosti, petice,
 poskytuje OMPSČ veškerou jím požadovanou součinnost v souvislosti
s poskytováním informací a vydáváním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 poskytuje ústní informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 zajišťuje aktuálnost údajů na informačním portálu pro občany (vše ve znění
pozdějších předpisů)
 rozhoduje o stížnostech a odvoláních podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je-li předmětem
řízení rozhodnutí nebo postup obce v přenesené působnosti nebo postup
příspěvkové organizace zřizované krajem, a to v oblasti týkající se působnosti
odboru.
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