Městský úřad
Postavení a působnost Městského úřadu a jeho vztahy k orgánům města upravuje zákon o
obcích a zvláštní právní předpisy. Zákon o obcích a zvláštní zákony vymezují, jaké úkoly plní
MěÚ v samostatné působnosti a jaké v přenesené působnosti.
Město Kolín bylo stanoveno obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou
působností. Správní obvod města jako obce s pověřeným obecním úřadem a jako obce s
rozšířenou působností je stanoven takto:
Správní obvod města jako obce s pověřeným obecním úřadem tvoří obce Bečváry, Břežany I,
Býchory, Církvice, Červené Pečky, Dolní Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta,
Choťovice, Jestřabí Lhota, Kbel, Kolín, Konárovice, Kořenice, Křečhoř, Libenice, Libodřice,
Lošany, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pňov-Předhradí, Polepy,
Polní Chrčice, Polní Voděrady, Radovesnice I, Ratboř, Skvrňov, Starý Kolín, Tři Dvory,
Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Zásmuky, Žehuň.
Správní obvod města jako obce s rozšířenou působností tvoří obce Barchovice, Bečváry,
Bělušice, Břežany I, Býchory, Cerhenice, Církvice, Červené Pečky, Dobřichov, Dolní
Chvatliny, Dománovice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Choťovice, Chotutice, Jestřabí
Lhota, Kbel, Klášterní Skalice, Kolín, Konárovice, Kořenice, Kouřim, Krakovany, Krychnov,
Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I,
Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Pňov-Předhradí, Polepy, Polní Chrčice, Polní
Voděrady, Radim, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Skvrňov, Starý Kolín,
Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov,
Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Vrbčany, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice,
Žehuň, Žiželice.
Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci zařazení do tohoto
úřadu. Celkový počet zaměstnanců města v MěÚ a v organizačních složkách stanovuje na
návrh tajemníka Rada města Kolína.

Právní předpisy, podle kterých MěÚ jedná
zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností
zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole)
zák. č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých
zákonů
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
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