Postavení a působnost Městského úřadu (MěÚ) a jeho vztahy k orgánům města
upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a další 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:
1) jako město s pověřeným městským úřadem, kdy jeho správní obvod, podle
přílohy č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb., 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.
2) jako město s rozšířenou působností, kdy je jeho správní obvod, podle přílohy č.
2 k zákonu č. 314/2002 Sb., 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.
Samostatnou působností obce (města) se rozumí, veřejná správa všech záležitostí obce (města),
které se týkají jejího zájmu a zájmu občanů a která je vykonávána vlastními orgány obce (města).
Přenesenou působností obce (města) se rozumí výkon některých záležitostí státní správy, tedy věcí,
kde má stát výlučné rozhodovací právo a které jsou na obec (město) přeneseny, právě ze strany státu vždy
výhradně formou zákona. Tyto záležitosti vykonávají orgány obce jménem státu, nikoliv jménem svým.
Pro samostatnou i přenesenou působnost obce (města) platí, že co není orgánům tyto působnosti
vykonávající výslovně povoleno či uloženo, to je jim zakázáno.
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Městský úřad v Kolíně se skládá ze starosty, dvou místostarostů, tajemníka
městského úřadu a zaměstnanců města (úředníků), kteří jsou pro výkon konkrétních prací
do tohoto úřadu zařazeni. V čele úřadu stojí tajemník, Mgr. Jiří Krumich, který byl do
funkce jmenován Radou města. Úřad se člení na odbory, které jsou mimo jiné i těmi
orgány, které zabezpečují výkon konkrétní přenesené působnosti. Odbory zřizuje a jejich
vedoucí jmenuje rada města, která jim též stanoví náplň práce – tedy určí, kterou část na
město státem přenesené působnosti bude ten který odbor zajišťovat, nemůže jim však
ukládat, jak mají tuto přenesenou působnost vykonávat. Součástí úřadu jsou také zvláštní
orgány, jejichž zřízení a činnost do detailů upravují konkrétní zvláštní zákony.
Starostou města Kolín je Jiří Buřič, pravověrný kolínský patriot, narozený v květnu
1952 samozřejmě v Kolíně a v tom nejlepším slova smyslu protřelý a zkušený komunální
politik, který funkci starosty vykonává v letošním roce již
sedmý rok.

Jiří Buřič, zakládající člen Občanské

demokratické strany v Kolíně, byl starostou města již
v prvém, polistopadovém demokratickém volebním období,
tedy v letech 1990 – 1994. Členem městského zastupitelstva
je nepřetržitě od roku 1990 a mimo starostování vykonával
v od druhé poloviny roku 2003 do konce října 2006 funkci
místostarosty Kolína. Jiří Buřič je v roce 2009 třicátým
občanem města, v pořadí třiceti šesti funkčních období,
kteří stáli v jeho čele převážně ve funkci starostů města, méně pak jako předsedové
městského národního výboru, či jako předseda správní komise nebo vládní komisař.
Dodatek: v čele města stálo od roku 1848, tedy od doby zavedení obecního zřízení
v Habsburské monarchii do roku 2009, tedy za období sto šedesáti jedna let, celkem třicet
jedna lidí, ale JUDr. Václav Skalička, který v letech 1936 – 1938 vykonával funkci
vládního komisaře, nebyl kolínským občanem.
Historické pořadí můžů a zatím jen jedné ženy v čele města:
1848 – 1852
1852 – 1855
1855 – 1861
1861 – 1862
1862 – 1867
1867 – 1868
1868 – 1890
1890 – 1899
1899 – 1902

Karel Břečka – starosta
Vincenc Karabáček – starosta
MUDr. František Eckert – starosta
František Leger – starosta
Karel Knirsch – starosta
JUDr. Václav Radimský – starosta
Josef Formánek – starosta (rekordman, stál v čele města 22 let!)
JUDr. Antonín Cyvín – starosta
Ing. Vojtěch Formánek – starosta
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1902 – 1904
1904 – 1906
1906 – 1911
1911 – 1919
1919 – 1921
1921 – 1923
1923 – 1930
1930 – 1931
1931 – 1935
1936 – 1938
1939 – 1943
1943 – 1945
1945
1945 – 1949
1949
1949 – 1952
1952 – 1953
1953 – 1969
1969 – 1976
1976 – 1981
1981 – 1986
1986 – 1990
1990
1990 – 1994
1994 – 2003
2003 – 2006
2006 -

Čeněk Křička – starosta
JUDr. Alfréd Jelínek – starosta
Antonín Sládek – starosta
JUDr. Alfréd Jelínek – starosta
Václav Špringl – starosta
Bohumil Záligr – starosta
Julius Komrs – starosta
Karel Verunáč – starosta
JUDr. Miroslav Jelínek – starosta
JUDr. Václav Skalička – vládní komisař
Vilém Pelzbauer – starosta
Vilém Pelzbauer – předseda správní komise
JUDr. Miroslav Jelínek – předseda MNV
Ladislav Volenec – předseda MNV
Karel Šplíchal – předseda MNV
Josef Herout – předseda MNV
Antonín Košata – předseda MNV
Rudolf Dlouhý – předseda MNV
Josef Šecl – předseda MNV
Josef Jirsík – předseda MNV
Ing. Jindřich Hušek – předseda MNV
RSDr. Jan Nymš – předseda MNV
Josef Markytán – předseda MNV
Jiří Buřič – starosta
Zdenka Majerová – starostka
Ing. Miroslav Kaisler – starosta
Jiří Buřič – starosta

Poznámka: titul RSDr. (rerum socialum doctor), doktor sociálně politických věd, byl
v komunistickém Československu udělován absolventům Vysoké školy politické Ústředního výboru
komunistické strany Československa. Protože tento titul získávali obvykle komunističtí představitelé a
základní podmínkou pro jeho udělení, více než jakýkoliv vědecký přínos nebo úroveň inteligence jeho
nositele, byla jeho politická spolehlivost, měl titul jen minimální vážnost a většinová část společnosti jím
pohrdala a pohrdá. Tento postoj platí dodnes a mnoho jeho nositelů se k němu raději ani nehlásí. Postoj
společnosti k titulu RSDr. nejlépe vyjadřují lidové výklady jeho zkratky: rozhodnutím strany doktor, rychle
snadno doktor, nebo též rodné strany doktor či rozum strana darovala.

I. místostarosta města Kolín a statutární zástupce starosty
Jiřího Buřiče, je MUDr. Pavel Hoffmann, narozený
v červnu 1950 v Praze, absolvent Fakulty všeobecného
lékařství Univerzity Kalovy v Praze. V letech 1990 – 2004
primář chirurgického oddělení Nemocnice v Kolíně. Do
Zastupitelstva města byl zvolen poprvé v roce 2006 za
Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté. Od
letošního roku vykonává též funkci lékařského náměstka
Oblastní nemocnice Kolín a.s.
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II. místostarosta města Kolín, Mgr. Roman Pekárek, je členem
zastupitelstva města za Občanskou demokratickou stranu již
od roku 1998. Od roku 2003 je také členem Rady města. Také
byl předsedou finančního výboru městského zastupitelstva.
Roman

Pekárek

po

absolvování

kolínského

Gymnázia

vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
jako pedagog pro speciální školství. Je spolumajitelem
tiskařské firmy Decibel production s.r.o.
Letitým problémem Městského úřadu v Kolíně je skutečnost, že
jeho pracoviště se nacházejí na více místech města. Ústředním a historickým sídlem úřadu
je však již po mnoho desetiletí i století budova radnice, na adrese Karlovo náměstí 78.
Část budovy, která nejen sousedí, ale je i propojena s Městským společenským domem, je
nejstarším místem, kde městský úřad sídlí již od středověku. Zde je umístěna kancelář
starosty města, tajemníka městského úřadu a dalších pracovišť. Pravá část radnice, stojí-li
se před ní čelem, která však
není uvnitř budovy od své
druhé části nijak oddělena,
jsou

historicky

vojenská

kasárna, taktéž pravděpodobné
místo

narození

největšího

z Pierotů, J. G. Deburaua,
které město koupilo a k radnici
připojilo
století.

v 90.
Zde

letech
se

19.

nachází

kanceláře místostarostů, zasedací místnost Rady města, kde se samozřejmě konají i jiná
jednání nebo schůze a překrásná obřadní síň, sloužící ke slavnostním příležitostem a
svatebním obřadům. V počátku 90. let 20. století existovala určitou dobu příležitost,
přikoupit k radnici vpravo stojící sousední dům, kde tehdy byla známá kolínská hospoda
„U Mašínů“. Z této možnosti však rychle sešlo pro vysoké finanční požadavky tehdejších
vlastníků domu, který nakonec koupila a upravila již zaniklá Investiční a poštovní banka.
Druhým, co se týká významu a velikostí největším objektem, kde sídlí další část
úřadu, je adresa Karlovo náměstí 44, skládající se ze tří budov, označených písmeny A, B
a C. Objekt budovy A byl postaven v období 1. Československé republiky jako Spořitelna
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města Kolína. Po roce 1948 se stal sídlem tehdejšího Okresního národního výboru
a po roce 1990 Okresního úřadu v Kolíně. Od 1. ledna 2003, když došlo v rámci reformy
veřejné správy ke zrušení okresních úřadů a jejich nahrazení novými správními obvody
měst s rozšířenou působností, stala se i tato budova součástí kolínského městského úřadu.
Třetím místem, kde sídlí další část městského úřadu, je adresa Na Valech 72
v těsném sousedství s náměstím Republiky. Řekněme, že v novodobější historii, v dobách
budování socialismu, tedy v období let 1948 – 1990, zde sídlily místní a okresní odborové
orgány, nesoucí tehdy název Revoluční odborové hnutí, zkratka ROH. V suterénním sále
tohoto objektu se pak konaly i různé koncerty, v oněch dobách povolené hudby a jejich
interpretů.
Dalším objektem, kde se nachází dva odbory městského úřadu, je adresa Sokolská
545 v tzv. budově pivovaru, stojící vedle budov Zámecké. Objekt byl určitě součástí
někdejšího kolínského pivovaru, který byl definitivně zrušen v roce 1987. Nicméně
začátkem 90. let 20. století, než se zde etabloval městský úřad, zde sídlily kanceláře
několika tehdejších národních podniků v likvidaci. Rekonstrukce objektu a jeho uvedení do
provozuschopného stavu bylo náročné jak po stavební, tak i po finanční stránce.
Posledním místem, kde jsou umístěny kanceláře městského úřadu, je zrekonstruovaná část
kolínského Zámku s adresou Zámecká 160.
Další skladba městského úřadu. Jeho zvláštními orgány jsou:
a) Bezpečnostní rada města – byla zřízena starostou podle ustanovení zákona č.
240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění platných předpisů. Je koordinačním orgánem pro
přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce (města) s rozšířenou působností.
Předsedou bezpečnostní rady je starosta města, Jiří Buřič.
b) Krizový štáb města – zřídil starosta v souladu s ustanovením zákona č.
240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění platných předpisů. Je koordinačním a poradním
orgánem pro řešení krizových situací ve správním obvodu obce (města) s rozšířenou
působností. Vedoucím krizového štábu je starosta města, Jiří Buřič.
c) Povodňová komise – byla zřízena starostou města a jak napovídá i její název,
řeší a koordinuje všechny záležitosti spojené s případným povodňovým nebezpečím i
povodní samou. Existuji dvě komise. Jedna je určena pouze pro obvod města Kolín a
druhá pro správní obvod obce (města) s rozšířenou působností. Předsedou povodňové
komise je, stejně jako u dvou komisí předcházejících starosta města, Jiří Buřič.
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d) Komise pro sociálně právní ochranu dětí – byla zřízena jako zvláštní orgán
obce pro výkon přenesené působnosti, plní úkoly v sociálně-právní ochraně dětí dané
zákonem č. 359/1999 Sb. Předsedkyní této komise je Ing. Alena Krchová.
Výše uvedené rady a komise se ke svým jednáním schází buď v kanceláři starosty
nebo místostarostů města, případně v zasedací místnosti, v přízemí budovy Karlova
náměstí 78.
e) Městská policie – podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve zněné
platných předpisů, je v Kolíně městská, nikoliv obecní policie, orgánem města, který
zřizuje a zrušuje městské zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Městskou policii
v Kolíně řídí starosta města Jiří Buřič a v jejím čele stojí ředitel městské policie, Viktor
Prokeš. Městské policii se bude věnovat samostatná kapitola této kroniky.
Městský úřad se dále skládá ze dvou útvarů a třinácti odborů. Útvary jsou:
a) interní audit – existence tohoto útvaru je vyžadována zákonem č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění platných předpisů, dále skutečností, že
Kolín je město s více jak 15.000 obyvateli a zásadou, že vnitřní kontrolní systém se skládá
ze dvou částí: z řídicí kontroly, kterou vykonávají z titulu své funkce všichni vedoucí
zaměstnanci úřadu a z interního auditu. Funkční místo interního auditu, které nebylo
v roce 2009 obsazeno, sídlí na adrese v ulici Na Valech 72.
b) veřejnoprávní kontrola – stejně jako v předchozím odstavci, je tento útvar
vyžadován zákonem č. 320/2001 Sb. Funkční místo zastává kontrolorka, Ivana
Honejsková, s pracovištěm na adrese ulice Na Valech 72.
Odbory městského úřadu jsou:
1) odbor dopravy

vedoucí: Jiří Jeřábek

2) odbor finanční

vedoucí: Ing. Petr Villner

3) odbor hospodářské správy

vedoucí: Mgr. Martin Špinka

4) odbor kanceláře úřadu

vedoucí. Ing. Gabriela Malá

5) odbor obrany a krizového řízení

vedoucí: Ladislav Kňákal

6) odbor regionálního rozvoje

vedoucí: Ing. Martin Jírovský

a územního plánování
7) odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí: Ludmila Navrátilová

8) Odbor správních činností a přestupků

vedoucí: Jana Kramářová
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9) Odbor správy bytových a nebytových prostor

vedoucí: Kamil Špinka

10) Odbor školství, kultury a sportu

vedoucí: Mgr. Karel Kárník

11) Odbor výstavby – stavební úřad

vedoucí: Ing. Stanislav Studnička

12) Odbor živnostenský

vedoucí: Ing. Dana Neumanová

13) Odbor životního prostředí a zemědělství

vedoucí: Ing. Pavel Horák

O některých odborech, konkrétně pak dopravy, regionálního rozvoje a územního
plánování, správy bytových a nebytových prostor a školství kultury a sportu, se budou
zabývat samostatné kapitoly letošní kroniky.
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