Příloha č. 5
ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 15/2019
upravena na základě změn schválených RM svým usnesením č. 430/16R/2019 ze dne
18.09.2019 – změna náplně práce:
- odboru sociálních věcí, bod (2), p.č. 30,
- odboru dopravy bod (3).

Datum účinnosti: 01.10.2019
7. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
(1) Členění odboru:
1. Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
3. Úsek činností v sociální oblasti
(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:
Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví:
1. zajišťuje tvorbu koncepčních materiálů pro potřeby realizace a rozvoje sociální
práce na území města Nový Jičín,
2. zajišťuje úkony sociální prevence u cílových skupin: osoby zdravotně postižené,
senioři, osoby s materiálními problémy/s dluhy, osoby ztížené demencí
a psychickými poruchami, osoby bez přístřeší nebo nacházející se
v nejistém/nevhodném bydlení, osoby s omezenou svéprávnosti, rodiny s dětmi,
osoby žijící rizikovým způsobem života, azylanti, imigranti,
3. provádí sociální poradenství a zprostředkovává poskytování sociálních služeb
a služeb souvisejících, zprostředkovává pomoc občanům, vyžadujícím zvláštní
pomoc a občanům ohroženým sociálním vyloučením,
4. na dožádání provádí šetření různých aspektů životních situací klientů,
5. podává podněty správci bytového fondu a podílí se na zpracování koncepce bytové
politiky z pohledu sociální práce,
6. plní úkoly stanovené směrnicí o hospodaření s byty v majetku města navazující
na sociální činnost,
7. spolupracuje s bytovým odborem v oblasti zajišťování sociálního bydlení,
8. posuzuje žádost osoby o možnosti získání přiměřeného bydlení včetně doporučení
dalšího postupu dle § 33 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů,
9. na základě rozhodnutí jiných správních úřadů plní funkci zvláštního příjemce
v případech, kdy je město Nový Jičín ustanoveno zvláštním příjemcem dávky
důchodového pojištění nebo nepojistných sociálních dávek,
10. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví, občanskými
sdruženími, charitativními a církevními organizacemi, a ostatními institucemi
působícími v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, zajišťuje součinnost mezi
nimi,
11. spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality, poskytuje
součinnost na úseku sociálních činností.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
12. provádí sociální poradenství
poskytování sociálních služeb,

v samostatné

působnosti,
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zprostředkovává

13. koncepční a koordinační činnost: zabývá se protidrogovou problematikou, poskytuje
součinnost v programech prevence kriminality při tvorbě a realizaci pro-rodinné
politiky obce,
14. vyhledává a kontaktuje děti a mládež, provádí sociálně výchovnou práci
s problémovými skupinami dětí v rámci prevence negativních jevů,
15. podílí se na komunitním plánování v oblasti péče o děti a mládež.
Úsek činností v sociální oblasti:
16. zajišťuje samosprávnou agendu (správa majetku, ekonomické záležitosti, příprava
podkladů pro samosprávné orgány, administrativní činnost, atd.); na úseku sociální
péče uvedené v obecně společné činnosti všech odborů, dále plní úkoly v sociální
péči příslušející městu dle obecně závazných právních předpisů, jmenovitě
neuvedené či nezařazené do náplně ostatních oddělení odboru sociálních věcí,
17. spravuje rozpočet odboru a zajišťuje všechny související činnosti,
18. zajišťuje agendu spisové služby, archivaci, skartaci včetně vedení specializované
spisovny,
19. ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) vytváří koncepční materiály
(metodické a analytické) pro sociální práci v obci a sociální či související služby prorodinnou politiku obce a předkládá příslušným orgánům (RM, ZM),
20. ve spolupráci se samosprávou (př. komisemi) realizuje proces plánování rozvoje
sociálních služeb metodou komunitního plánování (koordinace tvorby, vytváření
a aktualizace adresářů poskytovatelů služeb, spolupráce s jinými státními,
samosprávnými či neziskovými organizacemi v oblasti nastavení a efektivní
realizace sociální sítě v dané lokalitě),
21. ve spolupráci se samosprávou vytváří podmínky pro podporu sociální práce,
sociálních a souvisejících služeb v obci (metodická, finanční podpora, analýza
potřeby nových a udržitelnosti stávajících služeb, vyhodnocování efektivity
sociálních a stávajících služeb),
22. zajišťuje a organizuje akce na úseku sociálním nebo se podílí na jejich zabezpečení
(Den sociálních služeb, vyhodnocení Dobrovolníka roku, Osobnost roku v sociální
oblasti, apod.),
23. vypracovává návrhy koncepce, rozbory, statistické přehledy a návrhy řešení
na úseku zdravotnictví,
24. zodpovídá za plnění úkolů stanovených směrnicí o poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města na sociálním a zdravotním úseku,
zabezpečuje komplexní programové řízení na podporu sociální a zdravotnické
oblasti včetně hodnocení poskytnutí dotace z hlediska veřejné podpory,
25. sleduje a uplatňuje možnosti získávání finančních prostředků pro okruh
své vykonávané činnosti prostřednictvím dotačních titulů,
26. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví, občanskými
sdruženími, charitativními a církevními organizacemi, a ostatními institucemi
působícími v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, zajišťuje součinnost mezi
nimi,
27. plní úkoly ve vztahu k informovanosti obyvatel Nového Jičína – aktuální informace
umísťované na webové stránky města, tiskové zprávy, zprávy do Novojičínského
zpravodaje, včetně odpovědnosti za aktualizaci uveřejňovaných informací,
28. spolupracuje s městskou policií na programu prevence kriminality na úseku
sociálních činností,
29. uplatňuje úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pohřbením dle § 5
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vůči dědicům
zemřelého, není-li dědiců, vůči státu – MMR ČR,
30. zabezpečuje kompletní agendu Baby a Senior taxi včetně povinností města
vyplývajících z uzavřené „Smlouvy o provozování služby Baby a Senior taxi“,
zpracovává příslušnou dokumentaci Baby a Senior taxi (např. vydávání, evidence
průkazů….),

Organizační řád č. 15/2019 – Příloha č. 5
-2-

31. zajišťuje provoz a činnost Klubů seniorů, spolupodílí se na náplni volnočasových
aktivit pro seniory, kontroluje jejich zajištění a naplňování,
32. spravuje majetek odboru, eviduje movité věci, které byly zakoupeny výhradně
z projektů realizovaných odborem sociálních věcí,
33. vydává stanovisko k plnění podmínek pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro osoby se zdravotním postižením.
(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám
města:
 vůči PSNJ plní konzultační roli v odborné rovině,
 spravuje kluby seniorů.
(4) Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:
1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí zabezpečuje organizačně technické a
administrativní práce související s činností:
a. zvláštní orgán – komise sociálně - právní ochrany.
2. Úsek činností v sociální oblasti zabezpečuje organizačně technické a administrativní
práce související s činností:
a. sociální komise,
b. zdravotnické komise,
c. pracovní skupiny komunitního plánování,
d. vykonává funkci tajemníka komisí a plní s tím související úkoly.
(5) Vztah k rozpočtu města:
 Úsek činností v sociální oblasti zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými
mu v ORJ 528 a ORJ 541 včetně programového řízení na podporu sociální oblasti
a oblasti ve zdravotnictví.
(6) Úkoly v přenesené působnosti:
Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví:
1. provádí sociální práci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zajišťuje úkony sociální prevence
a poskytování sociálně - právního poradenství, sociální podpory a pomoci u cílových
skupin: osoby zdravotně postižené, senioři, osoby s materiálními problémy/s dluhy,
osoby ztížené demencí a psychickými poruchami, osoby bez přístřeší nebo
nacházející se v nejistém/nevhodném bydlení, osoby s omezenou svéprávnosti,
osoby žijící rizikovým způsobem života, rodiny s dětmi, azylanti, imigranti,
2. provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jedinců, rodin a skupin osob
ohrožených sociálním vyloučením, koordinuje poskytování sociálních služeb
a poskytuje komplexní sociální poradenství,
3. realizuje činností sociální práce (uplatňováním metod a technik sociální práce)
u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analyzuje tuto situaci,
a poskytuje navazující sociální poradenství k jejímu řešení,
4. koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo
ochranné výchovy nebo výkonu trestu, (kuratela pro dospělé),
5. mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci,
zpracovává návrhy řešení a individuální plány sociální terapie, vede
Standardizované záznamy sociálního pracovníka,
6. na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné
poskytnou osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče
a zprostředkovává jejich poskytnutí,
7. vede agendu osob, které byly omezeny ve svéprávnosti, vykonává veřejné
opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti dle § 471 odst. 3 zákona
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci
veřejného opatrovníka k ochraně zájmu osoby, v případě, že zdravotní stav jí
působí potíže při správě jejího jmění nebo k hájení práv,
8. zastupuje klienta při uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle § 91
odst. 6 zákona o sociálních službách a vykonává činnosti sociální práce s tímto
úkonem spojené,
9. rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle § 10,
118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů,
10. zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární
spolupráce zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob,
skupin, komunit (realizuje případové konference),
11. při řešení nepříznivých sociálních situací spolupracuje s poskytovateli sociálních
služeb, s poradenskými zařízeními, veřejnými institucemi, soudem a zejména pak
spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce a krajským úřadem.
Oddělení sociálně právní ochrany dětí:
12. zaměřuje se zejména na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí,
13. poskytuje poradenství rodičům a dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní
ochraně dětí při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá
pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
14. poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění
vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom
spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány
činnými v trestním řízení a soudy,
15. vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení, zda se
jedná o dítě uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, následně podle
druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte poskytuje pomoc rodičům
nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte,
16. na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán
ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí
rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci
s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky,
kteří se podílejí na řešení problémů dítěte a jeho rodiny,
17. sleduje výkon ústavní výchovy; sleduje dodržování práv dítěte ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy, v domovech pro osoby se zdravotním
postižením a v dětských domovech pro děti do 3 let věku,
18. účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem
o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak
trestných u dítěte mladšího 15 let podle zvláštního právního předpisu,
19. navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou, děti s uloženou ochrannou výchovou,
děti umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, děti vzatých do vazby
a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, dále navštěvuje rodiče těchto dětí,
sleduje dodržování práv dítěte v uvedených zařízeních,
20. spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména
při zjišťování poměrů mladistvých pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let
pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti
či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
21. pomáhá dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního
opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních
vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení
opakování protiprávní činnosti,
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22. zajišťuje návaznou péči dětem uvedeným v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně
dětí i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné
výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti mládež povinen
spolupracovat zejména s obcemi v samostatné působnosti i přenesené působnosti,
s krajskou pobočkou Úřadu práce, poskytovateli sociálních služeb a zařízeními
pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
23. na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy
o poměrech osob nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu,
přičemž v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, využívá
individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací získaných od obecních
úřadů, státních orgánů, škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení,
zaměstnavatelů apod.,
24. v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o sociálně - právní ochraně dětí,
podává soudu a ORP podněty na výchovná opatření u dětí a sleduje jejich účinnost,
25. podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrhy soudu
směřující k ochraně dětí v souladu s § 14 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
26. podává zprávy soudu o poměrech dítěte, u něhož soud rozhodl o výchovném
opatření,
27. rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13 zákona o sociálně-právní ochraně
dětí,
28. v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí spolupracuje se soudy,
orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami ÚP, orgány sociálního
zabezpečení, kterým poskytuje informace v rozsahu stanovené tímto zákonem,
29. pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich
rodin,
30. vykonává v souladu s občanským zákoníkem funkci kolizního opatrovníka
a poručníka,
31. vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou
pěstounské péče nebo osvojení, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo
pěstouny,
32. poskytuje poradenskou pomoc pěstounům, budoucím osvojitelům a osvojitelům
v otázkách výchovy dítěte, při řešení jejich problémů a akutních krizových situací,
přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť,
33. navštěvuje děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu
dítěte, tzn. děti pěstounů, osob v evidenci, děti v předpěstounské péči, sleduje vývoj
těchto dětí,
34. navrhuje osobám pečujícím a osobám v evidenci uzavření dohody o výkonu
pěstounské péče,
35. řeší záležitosti vyplývající z dohody o výkonu pěstounské péče a další záležitosti
týkající se péči o svěřené dítě a sleduje řádné naplnění této dohody,
36. poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí podle
zvláštního právního předpisu.
Úsek činností v sociální oblasti:
37. zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů zdravotně postiženým osobám,
držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), dle § 67 odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
38. zajišťuje a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona
č. 167/1998 o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů,
39. zajišťuje pohřebnictví a plní povinnosti dle § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů a prováděcího předpisu.
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(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou
obec:
 nevykonává.
(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou obec:
 nevykonává.
(9) Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni:
 neprojednává.
(10)
Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na
základě mimořádných opravných prostředků:
 neprojednává.
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14. ODBOR DOPRAVY
(1) Členění odboru:
1. Úsek registru vozidel
2. Úsek registru řidičů
3. Úsek autoškol
4. Úsek silničního hospodářství
(2) Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny:
 spolupracuje při řešení dopravní situace ve městě,
 plní úkoly na úseku BESIP (bezpečnost silničního provozu) svěřené obcím, a organizuje
dopravní výchovu v součinnosti s městskou policií, spolupodílí se na organizaci
okrskového, okresního, krajského i celorepublikového kola soutěže mladých cyklistů
BESIP,
 vede spisovou agendu odboru,
 připravuje podklady pro jednání RM a ZM v rozsahu své činnosti,
 vede administrativu a korespondenci odboru,
 zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty odboru,
 zajišťuje ekonomické výkaznictví odboru ve vztahu k rozpočtu města,
 zajišťuje zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a předává dokumenty ke
zveřejnění na úřední desce v souladu s právními předpisy,
 spolupodílí se na archivaci dokumentů odboru,
 zajišťuje vyřízení podnětů z jednání osadních výborů částí města v oblasti své
působnosti,
 vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice v rozsahu své působnosti.
(3) Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k PO a organizačním složkám
města:
 nevykonává.
(4) Úkol ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města:
 zabezpečuje organizačně-technické a administrativní práce související s činností komise
dopravy,
 připravuje podklady pro rozbory hospodaření.
(5) Vztah k rozpočtu města:
 plní úkoly na úseku správce rozpočtu ve vztahu k MHD-ODIS a činnostem odboru
dopravy.
(6) Úkoly v přenesené působnosti:
Úsek registru vozidel:
1. vede evidenci silničních vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích, dle zákonem stanoveného rozsahu, a tyto změny
zavádí do CRV,
2. vede evidenci zvláštních vozidel dle zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích dle zákonem stanoveného rozsahu, a tyto změny
zavádí do CRV,
3. provádí schvalování technické způsobilosti vozidel, dle zákonem stanoveného
rozsahu,
4. vydává a eviduje tabulky registračních značek za ztrátu, odcizení poškození,
5. provádí ostatní změny v registru vozidel,
6. vede správní řízení ve věci vyřazování vozidel a zániku vozidel,
7. provádí registrace vozidel po dědickém řízení,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

provádí registrace vozidel po dražbách a exekucích,
vede spisy vozidel a provádí jejich digitalizaci,
provádí skartaci spisů vyřazených vozidel,
vede agendu jednorázových registračních značek a provádí jejich výdej,
vede agendu trvale manipulačních značek, záznamníků jízd a provádí jejich výdej,
vede agendu objednávání registračních značek na přání a jejich vydávání,
vede agendu objednávání registračních značek na nosič kol a jejich vydávání,
vede agendu vývozu vozidel do zahraničí,
vydává technické průkazy a osvědčení o registraci k vozidlům za ztrátu, odcizení
poškození,
provádí změny vlastníků a provozovatelů v registru vozidel,
vede správní řízení ve věci staveb a přestaveb vozidel,
registruje vozidla dovezená ze zahraničí,
vede správní řízení ve věci schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených
ze zahraničí,
vede správní řízení ve věci staveb vozidel,
vede správní řízení ve věci přestaveb vozidel,
schvaluje zápisy o vyražení náhradního VIN náhradní technologií,
schvaluje vozidla do režimu přepravy nebezpečných nákladů v režimu ADR,
schvaluje výcviková vozidla pro výcvik v autoškole,
vede evidenci a proces nakládání s objednanými registračními značkami, tiskopisy,
osvědčení o registraci, známkami o platnosti STK,
provádí skartaci použitých registračních značek,
dle zákonného oprávnění provádí výdej dat z registru vozidel pro zákonem
zmocněné subjekty, např. soudy, policii ČR, finanční úřady apod.,
vede agendu na úseku nepojištěných vozidel a oznámení o nepojištění České
kanceláře pojistitelů,
vybírá správní poplatky, případně vede správní řízení ve věci vrácení správních
poplatků na úseku registru vozidel.

Úsek registru řidičů:
31. vede registr řidičů v územním obvodu ORP Nový Jičín,
32. provádí samostatný výkon agendy při vystavování a provádění změn v úředních
dokladech v působnosti všech ORP v rámci ČR,
33. vydává řidičské průkazy /dále jen ŘP/ (vystavení prvopisu ŘP, vystavení ŘP
po ukončení doby platnosti ŘP, vydání ŘP po rozšíření řidičského oprávnění /dále
jen ŘO/, výměna ŘP za ztracený, poškozený a odcizený ŘP, zápis harmonizačních
kódů k podmíněním a omezením, zápis omezení a podmínění, zápis změny
osobních údajů do ŘP),
34. vydává ŘP s osvědčením profesní způsobilosti (zápis nového osvědčení profesní
způsobilosti po vstupním školení a po pravidelném proškolení z profesní
způsobilosti, zápis rozšíření profesní způsobilosti do ŘP),
35. vede agendu objednávání předepsaných formulářů k podání žádosti o ŘP,
36. vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského
průkazu jako náhradních dokladů s platností na 30 dnů a jen na území ČR,
37. vede agendu objednávání dokladů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození
nebo zničení řidičského průkazu,
38. vydává mezinárodní řidičské průkazy /dále jen MŘP/ (vystavení MŘP dle ženevské
úmluvy, vystavení MŘP dle vídeňské úmluvy a s tím související průběžná kontrola
ratifikace a rozsahu zapojení zemí světa k výše uvedeným úmluvám),
39. vede agendu objednávání dokladů MŘP,
40. provádí výměnu ŘP vydaných členskými státy EU,
41. provádí výměnu ŘP vydaných v cizích zemích,
42. vyměněné ŘP vydané v členských zemích EU zasílá vydávajícímu úřadu
prostřednictvím Ministerstva dopravy,
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43. vyměněné ŘP vydané v cizích zemích zasílá vydávajícímu úřadu prostřednictvím
Ministerstva dopravy anebo na žádost držitele uschovává v jím vedeném registru
řidičů,
44. provádí skartaci vyměněných a neplatných ŘP,
45. u osob s trvalým pobytem v územní působnosti ORP Nový Jičín vede řízení
o zdravotní a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, řízení o zadržení
řidičských průkazů, řízení o vrácení řidičského oprávnění, řízení o námitkách
bodového hodnocení řidičů a obnovu těchto řízení (v rámci těchto řízení jsou
prováděna nahlížení do spisu a seznámení s podklady pro rozhodnutí, případně
ústní jednání a výslechy svědků za přítomnosti účastníků řízení),
46. vydává rozhodnutí o předběžných opatřeních, o odnětí řidičského oprávnění,
o podmínění a omezení řidičského oprávnění, o vrácení řidičského oprávnění,
o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, o námitkách proti
záznamům bodů, o zadržení řidičských průkazů a v obnově řízení,
47. vydává procesní rozhodnutí a usnesení ve výše uvedených řízeních (postoupení
věci, zastavení řízení, odložení věci, svědečné),
48. uděluje řidičské oprávnění,
49. rozšiřuje řidičské oprávnění,
50. vydává paměťové karty k digitálním tachografům, a to karty řidiče, karty podniku a
servisní karty,
51. vede evidenci bodového hodnocení řidičů do evidenční karty řidiče (záznamy bodů
za správní delikty a trestné činy a odečty bodů po školení bezpečné jízdy),
52. vydává výpisy z evidenční karty řidiče,
53. vydává výpisy z bodového hodnocení řidičů,
54. dle zákonného oprávnění provádí výdej dat z registru řidičů pro zákonem zmocněné
subjekty, např. soudy, Policie ČR, správní orgány, exekutoři apod.,
55. zaznamenává správní delikty, trestné činy, podmíněná odložení a podmíněná
zastavení trestních stíhání řidičů do evidenční karty řidičů,
56. zaznamenává upuštění od výkonu zbytku správních trestů a trestů do evidenční
karty řidičů,
57. vede evidenci školení profesní způsobilosti řidičů,
58. zaznamenává absolvování školení učitelů autoškol,
59. zaznamenává absolvování psychologických vyšetření,
60. příslušným orgánům oznamuje porušení právních předpisů ze strany držitelů
řidičských průkazů nebo digitálních karet a žadatelů o vrácení řidičského oprávnění
(např. neodevzdání ŘP, nepravdivá prohlášení o ztrátě či odcizení dokladů,
porušení lhůty k opakování neúspěšného psychologického vyšetření),
61. vede evidenci správních deliktů a trestných činů cizinců, spáchaných v rámci ORP
Nový Jičín,
62. pravidelně kontroluje stěhování osob řidičů do územní působnosti jiných ORP a
následně zasílá jejich spisy na příslušná ORP,
63. pravidelně provádí kontrolu nově zemřelých osob řidičů a následně pak archivuje
jejich spisy,
64. vede evidenci záznamů o zkouškách z odborné způsobilosti a provádí jejich
archivaci a následnou skartaci,
65. přijímá, zpracovává a eviduje zásilky vyhotovených úředních dokladů odesílaných
prostřednictvím státní tiskárny cenin,
66. vybírá správní poplatky dle Z č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, případně
vede správní řízení ve věci vrácení správních poplatků na úseku registru řidičů.
Úsek autoškol:
67. provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin řidičských oprávnění,
68. provádí zkoušky profesní způsobilosti řidičů všech skupin řidičských oprávnění,
69. provádí zkoušky odborné způsobilosti řidičů, všech skupin řidičských oprávnění,
70. vede agendu registrací autoškol,
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vydává nové registrace autoškol,
provádí státní odborný dozor na úseku činnosti autoškol,
zavádí vozidla autoškol do registrací autoškol,
zavádí učitele autoškol do registrací autoškol,
zavádí jiné změny do registrace autoškol, které se do nich zapisují,
vede protokol o vykonaných zkouškách uchazečů o řidičské oprávnění,
vede protokol o vykonaných zkouškách profesní způsobilosti řidičů,
zajišťuje činnost autocvičiště k provádění zkoušek z praktické jízdy,
zkušební komisaři se zúčastňují pravidelného školení a přezkušování zkušebních
komisařů k prolongaci platnosti průkazu zkušebních komisařů,
80. vybírá správní poplatky, případně vede správní řízení ve věci vrácení správních
poplatků na úseku registru řidičů.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Úsek silničního hospodářství:
81. vykonává funkci silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací:
 vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení
přejezdu na neveřejné účelové komunikaci,
 rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a
o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné
stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 rozhoduje o připojování pozemních komunikací,
 rozhoduje o dočasném zákazu nebo omezení stání, nebo zastavení silničních
vozidel na místní komunikaci,
 rozhoduje o odstranění silničního vozidla a vraků z pozemních komunikací,
 rozhoduje o částečném nebo úplném omezení obecného užívání uzavírkami a
objížďkami na pozemních komunikacích,
 rozhoduje o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,
 vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací,
 vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích,
82. vykonává funkci dopravního úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě):
 rozhoduje o přidělení licencí a změně licencí MHD,
 schvaluje nové jízdní řády a jejich změny,
 uděluje oprávnění řidiče taxi a zařazuje vozidla do rejstříku vozidel taxi,
 vykonává státní odborný dozor ve věcech MHD a taxi,
 vede rejstřík dopravců taxi,
83. vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle zákona
č. 361/2000 Sb. s silničním provozu:
 pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j),
 provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci
a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci,
84. výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích dle zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu:
 vydává povolení k provozování stanice měření emisí,
 odnímá povolení k provozování stanice měření emisi,
 provádí státní odborný dozor u provozovatelů stanice měření emisí vozidel
 vede evidenci stanic měření emisí.
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(7) Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro
jinou obec:


nevykonává.

(8) Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí KÚ pro jinou:
obec:
 nevykonává.
(9) Přestupky, které odbor vykonává v I. stupni:
 nevykonává.
(10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých se rozhoduje na
základě mimořádných opravných prostředků:
 vede obnovu řízení a přezkumné řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
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