
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Výroční zpráva 
za rok 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městský úřad Trutnov 



Výroční zpráva za rok 2016 strana 1 (celkem 71) 
 

 
OBSAH 
 

 
Slovo tajemníka městského úřadu  .................................................................................................. 2 

Správní obvody  .............................................................................................................................. 3 

Organizace a řízení města Trutnova jako obce s rozšířenou působností  ........................................ 4 

Budovy  ........................................................................................................................................... 6 

Organizace města  .......................................................................................................................... 6 

Přehled příspěvků a dotací vč. jejich poskytovatelů příspěvkovým organizacím v roce 2016 ........... 7 

Majetkové účasti města v obchodních společnostech s rozhodujícím a podstatným vlivem ............ 8 

Útvar interního auditu  ..................................................................................................................... 9 

Tajemník MěÚ  .............................................................................................................................. 10 

Odbor finanční  ............................................................................................................................. 11 

Odbor Kancelář MěÚ  ................................................................................................................... 15 

Odbor majetku města .................................................................................................................... 25 

Odbor rozvoje města ..................................................................................................................... 27 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví  .............................................................................. 35 

Odbor správní ............................................................................................................................... 45 

Petice, stížnosti, oznámení, podněty  ............................................................................................ 53 

Poskytování informací dle zákona č. 160/1999 Sb.  ...................................................................... 54 

Odbor výstavby  ............................................................................................................................ 56 

Odbor živnostenský  ...................................................................................................................... 62 

Odbor životního prostředí  ............................................................................................................. 66 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva za rok 2016 strana 2 (celkem 71) 
 

 
SLOVO TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 
Vážení občané města Trutnova,  
vážení klienti Městského úřadu Trutnov,  
 
do rukou se Vám dostává již čtvrtá výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Trutnov.  
 
Po roce 2015, který byl pro Městský úřad Trutnov rokem organizačních a personálních změn, je 
možné uplynulý rok v tomto ohledu označit za stabilizační. Příjemnou podporou v našem úsilí 
o zkvalitňování služeb bylo umístění Městského úřadu Trutnov v anketě „Přívětivý úřad“ pořádané 
Ministerstvem vnitra a zisk 3. místa v rámci Královéhradeckého kraje. Za tímto umístěním stojí mj. 
pracovní nasazení zaměstnanců města Trutnova zařazených do Městského úřadu Trutnov, za což 
jim patří dík.  
 
Zmíněné ocenění je impulsem pro další rozšíření nabídky a kvality poskytovaných služeb, na 
kterém společně s vedením města a kolegy intenzivně pracujeme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Seidel 
tajemník Městského úřadu Trutnov 
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SPRÁ VNÍ OB VODY 
 
 
Údaje k 31. 12. 2016 

 2014 2015 2016 

Počet obyvatel města 30.747 30.647 30.503 

Počet km
2 vlastního území obce 103,3 103,3 103,3 

Počet obcí  
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 13 13 12 

Počet obyvatel  
správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem 40.299 40.236 40.104 

Počet obcí  
správního obvodu obce s rozšířenou působností 31 31 30 

Počet matričních úřadů  
v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností 10 11 9 

Počet obyvatel  
správního obvodu obce s rozšířenou působností 63.593 63.439 63.225 

Počet km
2  

správního obvodu obce s rozšířenou působností 
595,5 595,5 595,5 

Počet obcí  
správního obvodu obce s obecným stavebním úřadem 12 11 10 

Počet obyvatel správního  
obvodu obce s obecným stavebním úřadem 39.996 38.672 38.516 

Počet stavebních úřadů  
v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností 8 8 8 

Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu 203 207 206 
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Organizace a řízení města Trutnova jako obce s rozšířenou působností 
 
 
Územní obvod města 
Správní obvod města Trutnova je vymezen územím města s jeho částmi Adamov, Babí, 
Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, 
Kryblice, Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, 
Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny. 
 
Pověřený obecní úřad 
Správní obvod města Trutnova jako obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí 
Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, Pilníkov, 
Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice. 
 
Trutnov - administrativní mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Obec s rozšířenou působností 
Správní obvod města Trutnova jako obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí 
Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, 
Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé 
Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně  
v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké 
Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř. 
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BUDOVY 
 
 
Nová radnice, Slovanské náměstí 165 
V budově sídlí starosta města, místostarostové a 196 zaměstnanců města Trutnova zařazených do 
městského úřadu. Zaměstnanci mají k dispozici 105 kanceláří, 7 zasedacích místností, 45 skladů  
a technických místností, 13 příručních registratur, garáž pro 12 osobních automobilů, garáž pro 
vozidlo Ford Transit, 1 spisovnu a 1 galerii. Budova je využívána i městskou policií. 
 
Stará radnice, Krakonošovo náměstí 72 
Budova slouží kulturním a společenským potřebám města, využívá ji Klub vojenské historie, sídlí 
zde Turistické informační centrum, ve vestibulu se konají výstavy. 
 
Koncertní síň Bohuslava Martinů, Úpická 520 
Budova slouží kulturním a společenským potřebám města, využívá ji Církev českobratrská 
evangelická a Československá církev husitská. 
 
AUTOSTYL, Horská 932 
Město Trutnov má v budově společnosti STK Trutnov, s.r.o., pronajaté kanceláře, ve kterých  
11 úředníků městského úřadu vykonává dopravně-správní agendy. 
 
 
 
ORGANIZACE MĚSTA 
 
 
Město Trutnov je zřizovatelem 19 příspěvkových organizací, kterým městský úřad poskytuje 
metodickou pomoc: 
 
 
Kultura 
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas  
Galerie města Trutnova 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 
Turistické informační centrum Trutnov 
 
 
Sociální služby 
Městské jesle Trutnov 
Domov pro seniory Trutnov 
Pečovatelská služba Trutnov 
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené  
 
 
Školství 
Mateřská škola, Trutnov 
Základní umělecká škola Trutnov 
Středisko volného času, Trutnov 
Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1  
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38  
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536  

http://www.mktrutnov.cz/
http://uffo.cz/
http://www.galerietu.cz/
http://www.muzeumtrutnov.cz/
http://www.ictrutnov.cz/index.php/cz/
http://www.jesle-trutnov.cz/
http://www.domovtrutnov.cz/
http://www.pecsluzba-tu.cz/
http://www.stacionartrutnov.cz/
http://mstrutnov.cz/
http://www.zustrutnov.cz/
http://www.svctrutnov.cz/
http://www.zsvoletiny.cz/
http://www.zsvdomcich.cz/
http://www.zskomtu.cz/
http://www.zskptjarose.cz/
http://www.zsnachtu.cz/
http://www.4zsrf.cz/
http://www.zsmltu.cz/
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Přehled příspěvků a dotací vč. jejich poskytovatelů příspěvkovým organizacím v roce 2016 
 
 

Organizace 

Rozpočet města Ostatní zdroje Dotace  
a příspěvky 

celkem Provozní 
příspěvek 

Investiční 
dotace 

Rozpočet 
města celkem 

Státní rozpočet, 
kraj, evropské 

fondy aj. 
Městská knihovna 5.150 0 5.150 1.308 6.458 
Společenské centrum 
Trutnovska 28.409 4.790 33.199 1.857 35.056 

Galerie města Trutnova 2.607 0 2.607 3 2.610 

Muzeum Podkrkonoší 4.870 0 4.870 3.217 8.087 
Turistické informační 
centrum 1.815 80 1.895 48 1.943 

Kultura celkem 42.851 4.870 47.721 6.433 54.154 
Městské jesle 4.800 0 4.800 0 4.800 

Domov pro seniory 8.990 0 8.990 7.410 16.400 

Pečovatelská služba 5.400 0 5.400 2.040 7.440 

Stacionář 8.625 0 8.625 506 9.131 

Sociální služby celkem 27.815 0 27.815 9.956 37.771 
Mateřská škola 11.503 2.579 14.082 42.641 56.723 

Základní umělecká škola 977 0 977 12.123 13.099 

Středisko volného času 580 300 880 3.519 4.399 

ZŠ Voletiny 1.343 0 1.343 8.460 9.803 

ZŠ V Domcích 5.678 130 5.808 21.056 26.864 

ZŠ Komenského 9.131 452 9.584 0 9.584 

ZŠ kpt. Jaroše 6.551 148 6.699 19.322 26.021 

ZŠ Náchodská 5.514 0 5.514 10.935 16.449 

ZŠ R. Frimla 5.219 167 5.386 16.737 22.122 

ZŠ Mládežnická 8.353 0 8.353 23.766 32.119 

Školství celkem 54.849 3.777 58.626 158.558 217.184 
Celkem 125.515 8.647 134.162 174.947 309.109 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
V provozních příspěvcích z rady města jsou zahrnuty i účelové provozní dotace, a to ve skutečně 
čerpané výši, v přehledu jsou uvedeny i dotace, které byly poskytnuty organizacím přímo (nikoli 
přes rozpočet města), projekty EU jsou u škol uvedeny ve stejné výši, v jaké je účtováno ve 
výnosech organizace. 
 
Bližší informace o školských zařízeních zřízených městem Trutnovem jsou k dispozici na adrese: 
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/zrizovatel-mesto-trutnov 
 
Sumarizované výstupy z výkonových výkazů základních škol zřízených městem Trutnovem (vývoj 
počtu žáků - dětí v ZŠ, ŠD, ŠK a ŠJ od školního roku 1995/1996 až po školní rok 2014/2015) jsou 
uvedeny na adrese: 
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-zaku-v-trutnovskych-zakladnich-skolach 

http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/zrizovatel-mesto-trutnov
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-zaku-v-trutnovskych-zakladnich-skolach
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Majetkové účasti města Trutnova v obchodních společnostech s rozhodujícím  
a podstatným vlivem 

Název společnosti Sídlo IČO Podíl 
v % 

Nominální 
hodnota 

podílu v Kč 
Lesy a parky Trutnov s.r.o. Úpická 469, Trutnov 25968700 100 11.400.000 

Technické služby Trutnov s.r.o. Šikmá 371, Trutnov 25968084 100 26.462.000 

MEBYS Trutnov s.r.o. Horská 5, Trutnov 60915013 100 1.620.000 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov 60108711 46,64 243.255.441 

Transport Trutnov s.r.o. Polská 92, Trutnov 62063588 40 600.000 

Společnost Horní Labe a.s. Bohuslavice nad Úpou 226 46506306 20 2.000.000 
 

http://www.lptu.cz/
http://www.tstu.cz/
http://www.mbptu.cz/
http://www.vaktu.cz/
http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/transport-trutnov-s-r-o/provozovny-k-dispozici/96-transport-trutnov-sro.shtml
http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/spolecnost-horni-labe-a-s/
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ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 
 
 
V roce 2016 útvar interního auditu a kontroly zajišťoval v plném rozsahu činnosti uvedené  
v § 28 - § 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních 
předpisů. Zaměření činnosti útvaru interního auditu a kontroly vycházelo z operativních požadavků 
na ověření činnosti vnitřního kontrolního systému a ročního plánu, který byl schválen starostou 
města.  
V roce 2016 bylo provedeno 7 auditů a 6 veřejnosprávních kontrol. Zjištění a doporučení  
z provedených interních auditů byla vždy projednána s příslušnými vedoucími pracovníky 
auditovaných odborů a s vedením města. Na základě doporučení útvaru interního auditu a kontroly 
k odstranění zjištěných nedostatků byla vedoucími pracovníky auditovaných odborů přijata 
odpovídající opatření k jejich odstranění. Návrhy na opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
vč. termínů u provedených veřejnosprávních kontrol byly vždy projednány s příslušným statutárním 
orgánem příspěvkové organizace nebo příjemce dotace poskytnuté městem.  
V průběhu jedné veřejnosprávní kontroly došlo k závažnému zjištění ve smyslu ustanovení  
§ 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a město Trutnov následně předložilo 
Ministerstvu financí ČR informaci o závažných zjištěních z vykonané finanční kontroly. 
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TAJEMNÍK MěÚ 
 
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
 
Tajemník MěÚ jako evidenční orgán zajišťoval v průběhu roku 2016 vedení registru v souladu 
s § 14 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Výkon této agendy spočívá 
především v zajišťování následujících činností: 
a) přijímání a evidence písemných oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech 

a závazcích od všech příslušných veřejných funkcionářů, 
b) vedení registru oznámení v elektronické podobě, 
c) uchovávání písemných žádostí o nahlížení do registru a originálů písemných oznámení 

o činnostech, o majetku a o příjmech, darech a závazcích, 
d) dohlížení nad úplností údajů a všech náležitostí, které jsou součástí výše uvedených 

oznámení, a vyžadování doplnění těchto údajů. 
 
V roce 2016 podali písemné oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech, darech 
a závazcích všichni veřejní funkcionáři města Trutnova tak, jak je upraveno v zákoně 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění. Za uplynulé období nebyla podána žádná žádost 
o nahlížení do registru ani nebylo učiněno písemné sdělení evidenčnímu orgánu 
o skutečnostech nasvědčujících nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení. 
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ODBOR FINANČNÍ 
 
  
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- oddělení účtárny a rozpočtu 
- oddělení daní a poplatků 
 
 
 
Oddělení účtárny a rozpočtu 
 
 
Oddělení všeobecně zajišťuje vedení účetnictví a sestavuje účetní výkazy za město Trutnov. 
Součástí oddělení účtárny je i pokladna.  
V roce 2010 začala a stále pokračuje celostátní reforma účetnictví územních samosprávných 
celků. Tato reforma byla jednou z nejrozsáhlejších změn v systému účetnictví od začátku 
devadesátých let. Princip cash flow – peněžní tok příjmů a výdajů byl nahrazen aktuálním 
principem účetnictví, tj. účtování o majetku, závazcích, pohledávkách, nákladech a výnosech podle 
jejich vzniku bez ohledu na jejich zaplacení, tj. období, se kterým věcně a časově souvisí.  
Město Trutnov zpracovává pomocný analytický přehled (PAP), jehož cílem je monitorování a řízení 
veřejných financí dle požadavků vyplývajících z evropských nařízení. 
Město Trutnov je plátcem DPH. 
 
Rozpočet 
Návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2016 zpracovaný finančním odborem schválilo 
zastupitelstvo města na svém 1. zasedání dne 07.03.2016. Do doby jeho přijetí platila pravidla 
rozpočtového provizoria přijatá zastupitelstvem města dne 14.12.2015. V průběhu roku došlo 
k několika úpravám tohoto schváleného rozpočtu. Poslední změny, prováděné k 31.12.2016, byly 
předloženy k projednání na březnovém zasedání zastupitelstva města v roce 2017. 
 
Informace o plnění rozpočtu 

 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočtová 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

Skutečnost  
k 31.12.2016 

Daňové příjmy  399.134 10.299 409.433 439.477 
Nedaňové příjmy  64.705 11.127 75.832 73.151 
Kapitálové příjmy  16.168 -1.434 14.734 20.277 
Přijaté transfery 53.415 35.060 88.475 87.771 
Příjmy celkem  533.422 55.052 588.474 620.676 
Běžné výdaje  467.758 47.139 514.897 479.949 
Kapitálové výdaje  92.031 10.386 102.417 63.083 
Výdaje celkem  559.789 57.525 617.314 543.032 
Saldo: Příjmy - výdaje  -26.367 -2.473 -28.840 77.644 
Přijaté úvěry a půjčky  0 0 0 0 
Splátky úvěrů a půjček -35.000 0 -35.000 -35.000 
Změna stavu KP na BÚ 61.367 2.473 63.840 -42.644 
Financování celkem  26.367 2.473 28.840 -77.644 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
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Podíly jednotlivých příjmů  
Daňové příjmy  409.433 69,58 % 

Nedaňové příjmy  75.832 12,89 % 

Kapitálové příjmy  14.734 2,50 % 

Přijaté transfery 88.475 15,03 % 

 588.474 100,00 % 

 
 

Podíly výdajů 
Běžné výdaje  514.897 83,41 % 

Kapitálové výdaje  102.417 16,59 % 

 617.314 100,00 % 

 
Závěrečný účet 
Finanční odbor souhrnně zpracuje údaje o ročním hospodaření města na základě podkladů 
poskytnutých jednotlivými odbory městského úřadu, a to do návrhu závěrečného účtu, který 
projedná zastupitelstvo města spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města do 
30.06 následujícího roku. Aby se mohla veřejnost s výsledkem seznámit, musí se návrh po dobu 
nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu města zveřejnit 
nejen na úřední desce, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách 
města).  
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Finanční řízení příspěvkových organizací 
Tato agenda zahrnuje zpracování návrhu rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny městem Trutnovem. I v roce 2016 jich bylo 19. Pravidelně je sledováno  
a vyhodnocováno jejich hospodaření, po skončení roku je v rámci závěrečného účtu města 
provedeno celkové zhodnocení tohoto hospodaření.  
 
 
 
Oddělení daní a poplatků 
 
 
Nejobsáhlejší poplatek co do počtu poplatníků i do výše ročního předpisu je poplatek za komunální 
odpad. Aby bylo zajištěno co nejvíce pohledávek, přihlašuje se město do insolvenčních řízení,  
v roce 2016 to bylo v 11 případech. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové 
splácí městu Trutnov své dluhy průběžně 6 dlužníků.   
 
Vybrané příjmy k 31.12. za místní poplatek (MP) za komunální odpad 
 2014 2015 2016 
Počet evidovaných poplatníků 32.956 33.498 33.195 
Celkový předpis v Kč 13.541.506 13.377.304 13.214.802 
Uhrazeno v Kč 12.950.170 12.906.237 12.998.028 
Počet poplatníků vykazujících nedoplatek 1.309 1.461 1.537 
Vydaných exekučních příkazů pro zajištění nedoplatků 93 189 283 
Počet uhrazených exekucí 47 68 76 

 
Druhým nejobsáhlejším místním poplatkem je poplatek ze psů. K 31.12.2016 bylo od poplatku  
z 2.744 držitelů psů osvobozeno 207 držitelů.  
 
Vybrané příjmy k 31.12. za místní poplatek ze psů 
 2014 2015 2016 
Počet držitelů psů 2.951 2.950 2.744 
Celkový předpis v Kč 1.108.146 1.087.311 1.051.735 
Uhrazeno v Kč 1.088.775 1.067.368 1.034.556 
Počet poplatníků vykazujících nedoplatek 95 89 102 
Vydaných exekučních příkazů pro zajištění nedoplatků 86 73 24 

 
Oddělením daní a poplatků je také zajišťována agenda výherních hracích přístrojů (VHP).  
V průběhu roku 2016 bylo vydáno 62 rozhodnutí, kterými se povoloval, měnil či rušil provoz VHP 
(jiná technická herní zařízení povoluje Ministerstvo financí ČR).  
Provozovatelé VHP a jiných technických herních zařízení odvádějí prostřednictvím 
specializovaných finančních úřadů zákonem přesně vymezený odvod za jejich provozování, který 
je následně městům a obcím poukázán. Oddělení daní a poplatků o takto poukázaných finančních 
prostředcích vede evidenci. V průběhu roku 2016 byly na účet města Trutnova připsány finanční 
prostředky ve výši 31.754.690 Kč. Za vydání povolení k provozu VHP uhradili provozovatelé 
správní poplatky ve výši 89.400 Kč. Veškeré takto získané finanční prostředky byly použity ve 
prospěch sportovních organizací a oddílů, dále pro zájmové a kulturní aktivity občanů města  
a dalších organizací se širokým spektrem činnosti. 
 
Finančnímu odboru rovněž přísluší evidence žádostí o poskytnutí dotace na kulturní, sportovní  
i ostatní činnost jednotlivým právnickým či fyzickým osobám ve smyslu „Zásad o poskytování  
a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova“. Na základě rozhodnutí rady města a zastupitelstva 
města vypracovává smlouvy o poskytnutí těchto dotací a následně kontroluje jejich využití. V roce 
2016 bylo poskytnuto 192 dotací v celkové výši 18.045.240 Kč, zkontrolováno bylo 175 dotací 
poskytnutých v roce 2015. Zároveň bylo provedeno 13 záznamů do registru podpor de minimis. 
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V rámci dělené správy vymáhá oddělení i pokuty uložené jinými odbory MěÚ. V roce 2016 bylo 
předepsáno 2.640 pokut ve výši 6.012.360 Kč a uhrazeno bylo 4.990.438 Kč.  Kromě těchto pokut 
bylo předepsáno za radar v Mladých Bukách 6.877 pokut ve výši 17.192.000 Kč a bylo uhrazeno 
15.670.596 Kč. Pro zajištění všech úhrad bylo vydáno celkem 817 exekučních příkazů. 
 
Ostatní vybrané příjmy k 31.12.  

Název 
Částka v Kč 

2014 2015 2016 

MP za rekreační pobyt 142.304 161.079 215.874 

MP za zábor veřejného prostranství  298.335 273.498 238.070 

MP ze vstupného 181.048 120.571 121.010 

MP z ubytovací kapacity  287.544 318.413 407.191 

MP za provozovaný VHP 1.453.434 1.453.434 0 

Celostátní odvody z VHP 22.584.360 24.581.320 31.754.690 

Správní poplatek VHP 144.000 99.000 89.400 

Blokové pokuty uhrazené na místě – městská policie 967.950 1.079.500 1.142.800 

Blokové pokuty uhrazené na místě – ostatní 389.700 374.600 342.300 
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ODBOR KANCELÁŘ MěÚ  
 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- oddělení sekretariátu vedení 
- oddělení komunikace 
- oddělení informační recepce 
- oddělení informatiky a projektového řízení 
- oddělení personální a mzdové 
- oddělení správy budov 
 
 
 
Oddělení sekretariátu vedení 
 
 
Oddělení vyřizuje korespondenci starosty, místostarostů, tajemníka MěÚ, připravuje podklady pro 
jednání zastupitelstva města, rady města a porady vedení, zpracovává a kontroluje přijatá 
usnesení. Připravuje, archivuje a vyhledává materiály související s činností zastupitelstva města  
a rady města včetně usnesení, zápisů z jednání a kontrol plnění usnesení. Dále také zajišťuje 
evidenci výborů zastupitelstva a komisí rady a vede evidenci členů rady a zastupitelstva města 
včetně jejich účasti na jednotlivých jednáních.  
 
Zajišťuje metodické řízení činnosti archivace a vlastní archivace MěÚ, aktualizuje úřední desku 
MěÚ a informační desky v 15 částech města.   
 2014 2015 2016 
Zveřejněno dokumentů na úřední desce *) 1.354 1.442 1.192 
Zaevidované smlouvy 891 823 74 
Zaevidované objednávky 488 532 517 

*) Včetně povinně zveřejňovaných dokumentů jiných orgánů veřejné správy, např. finančních 
úřadů, celních úřadů, exekutorských úřadů a soudů.  
 
V roce 2016 oddělení organizačně zabezpečilo jednání orgánů samosprávy  

Měsíc Porada vedení Rada města Zastupitelstvo města 
Leden 04., 18. 11., 25.  
Únor 01., 15., 29. 08., 22.  
Březen 14., 29. 10., 21. 07. 
Duben 12., 25. 04., 18. 25. 
Květen 09., 23. 02., 16., 30.  
Červen 06., 20. 13., 27. 20. 
Červenec 25. 25.  
Srpen 22. 01., 29.  
Září 05., 19.  12., 26. 19. 
Říjen 03., 17., 31. 10., 24.  
Listopad 14., 28. 07., 21.  
Prosinec 12., 19. 06., 19. 12. 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Počet schůzí 22 22 24 23 23 24 6 5 5 
Počet usnesení 351 403 419 1.249 1.381 1.344 308 273 247 
Počet tiskových stran - - - 3.380 3.600 4.261 850 1.000 1.034 
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Pro jednání porady vedení a rady města jsou materiály předkládány k projednání v elektronické 
podobě, zastupitelé dostávají materiály v písemné formě. V říjnu 2015 byl oficiálně spuštěn 
„Dokumentový portál města Trutnova“, na kterém jsou v elektronické formě k dispozici materiály  
z jednání orgánů města (např. podklady pro jednání, usnesení, zápisy, vč. archivů). Materiály se 
archivují v písemné i elektronické formě.   
Zaměstnanci oddělení zajišťují celou řadu akcí pořádaných vedením města. 
Připravují pozvánky, zajišťují zápisy z jednání, vyhotovují usnesení, provádí kontrolu plnění 
usnesení ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města. 
Oddělení zajišťuje i chod všech jednotlivých spisoven MěÚ, podatelny a archivu MěÚ, vede 
centrální evidenci smluv a objednávek, používání městských symbolů. 
Ve spolupráci s finančním odborem oddělení připravuje návrh rozpočtu ve 3 organizačních 
jednotkách (městský úřad – provoz, kultura a dobrovolní hasiči) včetně zpracování došlých  
a odeslaných faktur a provádění jejich likvidace.   
 
Podatelna 
V oblasti spisové služby a archivnictví vykonává oddělení řadu úkonů, které se řídí zejména zákony  
a prováděcími vyhláškami resortu Ministerstva vnitra ČR. Oddělení se ve výkonu spisové služby 
zabývá zejména činností spojenou s příjmem, tříděním, evidencí, označováním, oběhem, 
vyřizováním a odesíláním dokumentů vlastních i cizích, písemných i elektronických, které jsou 
vedeny v elektronickém systému spisové služby.  
 
 
Zpracování písemností a elektronických zásilek 
 2014 2015 2016 

Elektronické datové zprávy přijaté 14.217 15.086 18.233 

Elektronické datové zprávy odeslané 16.820 17.053 28.236 

Písemnosti přijaté  21.263 22.179 21.358 

Písemnosti odeslané  31.788 50.106 40.145 

Poštovné 1.200.000 Kč 2.000.000 Kč 2.200.000 Kč 
Úspora v rámci pravidelné osobní 
roznášky 61.000 Kč 60.624 Kč 66.054 Kč 

 
Celkový počet odeslané pošty je neúplné číslo, protože pošta, u které se nevyžaduje potvrzení  
o doručení, se neeviduje v informačním systému městského úřadu. Např. finanční odbor zasílá 
složenky za komunální odpad, což představuje ročně cca 7.000 ks obálek, poplatek ze psů pak 
cca 4.500 ks obálek za rok. 
 
Archiv 
Oddělení zajišťuje archivaci dokumentů včetně projektové dokumentace, dokumentace ke stavbám 
na území obcí, které náleží do působnosti našeho stavebního úřadu, a poskytování informací 
včetně nahlížení do dokumentace oprávněným osobám. Spravuje archiv územně plánovací 
dokumentace a na základě pověření krajského úřadu vkládá data do evidence územně plánovací 
činnosti za obec s rozšířenou působností Trutnov. 
 
 2013 2014 2016 
Po schválení Státním okresním archivem 
Trutnov bylo vyřazeno 55 bm 44 bm  84 bm 

Převzato do spisoven úřadu  
z jednotlivých útvarů MěÚ 40 bm 53 bm 160 bm 

Vyhledání pro zaměstnance úřadu  
v rámci výpůjční služby  345 342 390 
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Autoprovoz 
Oddělení zajišťuje provoz a údržbu vozového parku MěÚ, evidenci autoprovozu a školení řidičů.  
 
Vozidla ve správě městského úřadu 

Vozidlo 
2014 2015 2016 

Ujeté km 

Škoda Superb / Škoda Superb 13.050 17.725 6.730 / 4.941 

Škoda Octavia 7.559 6.755 6.318 / 2.153 

Škoda Fabia Combi / Škoda Fabia Combi 4.294 / 7.672 12.329 16.833 

Škoda Fabia Combi / Škoda Fabia Combi 6.742 4.579 / 145 11.163 

Škoda Fabia 14.388 11.509 12.219 

Škoda Fabia / Škoda Fabia 5.920 / 10.868 22.142 22.929 

Škoda Fabia 15.913 14.725 13.744 

Škoda Fabia  17.883 14.267 12.322 

Hyundai / Yetti 3.360 / 8.599 20.505 21.204 

Ford Transit 18.350 11.509 17.921 

Vozidla sboru dobrovolných hasičů města 

CAS 16 MAN 1.133 1.271 516  

Iveco 35 C 12 1.953 1.977 1.065 
 
 
 
 
Oddělení komunikace 
 
 
Oddělení zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti a hromadným sdělovacím 
prostředkům, organizaci slavnostních akcí, zpracovává agendu redakce Radničních listů, agendu 
výroby propagačních materiálů a předmětů města, evidenci a tisk vnitřních předpisů, obecně 
závazných vyhlášek a nařízení města. Mimo jiné též koordinuje zpracování kronik (psaná, foto, 
video). 
 
V roce 2016 bylo vydáno 48 tiskových zpráv z oblasti činnosti města Trutnova 

Datum Zpráva 
05. 01. 2016 Městská policie Trutnov dohlédne na pořádek i v dalších obcích 
06. 01. 2016  Historické varhany v kapli sv. Tekly jsou jako nové 
18. 01. 2016  Studie řešící dopravní situaci na Kryblici má finální podobu 

26. 01. 2016  Radnice komunikuje hospodárně, odborné posudky však doporučují vznik nové 
strategie 

28. 01. 2016 Prof. Jaroslav Procházka: Město Trutnov vzpomíná na zasloužilého učitele i 
čestného občana 

16. 02. 2016  Město Trutnov plánuje zefektivnění sociálních služeb 
22. 02. 2016  Královská věnná města hledají letošní královnu 
23. 02. 2016  Dlouholetá práce trutnovského kronikáře byla oceněna 

26. 02. 2016  Městský úřad Trutnov zavedl novinky pro zkvalitnění služeb poskytovaných 
občanům 
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08. 03. 2016  Nejvýznamnější investice města Trutnova pro rok 2016 
21. 03. 2016  Trutnováček rozdává i na Velikonoce: Pořádná nadílka sportu s Mebysem Trutnov! 
31. 03. 2016  Vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy roku 1866 už mají svůj program 
26. 04. 2016  Město Trutnov i letos ocení nejlepší sportovce 
26. 04. 2016  Město Trutnov letos udělí hned dvě Kulturní ceny 
26. 04. 2016  Rekonstrukce ulice Polská 
27. 04. 2016  Rekonstrukce inženýrských sítí v okolí Jiráskova náměstí 
03. 05. 2016  Komise pro integrované obce spolupracuje s občany 
10. 05. 2016 V Trutnově odhalili panel věnovaný vězeňkyním z místního koncentračního tábora 
16. 05. 2016  V Trutnově se ukrývá poklad, najdete jej v nové quest hře? 
16. 05. 2016  Městské zásahy Trutnov 2016 – nápady pro lepší město 
23. 05. 2016  Nové kamery sledují dění na Polské 
03. 06. 2016  Nová loděnice je hotová a může přivítat trutnovské vodáky 
14. 06. 2016  Městský úřad Trutnov získal ocenění od Ministerstva vnitra 
14. 06. 2016  17. výtvarný salon královských věnných měst 
15. 06. 2016  Bitevní ukázka se blíží 
27. 06. 2016 Trutnov si připomněl 150. výročí bitvy 
13. 07. 2016  Po zajímavých místech Trutnova s GEOFUNem 
28. 07. 2016  Oprava inženýrských sítí v okolí Jiráskova náměstí se blíží ke konci 
04. 08. 2016  Rekonstrukce Polské ulice pokračuje 
08. 08. 2016  Městský úřad Trutnov se zapojil do projektu Dobrý úřad 
31. 08. 2016  V ZŠ R. Frimla se bude od září vařit v nové kuchyni 

02. 09. 2016  V novém pracovišti Mateřské školy Trutnov se nachází také třída pro děti se 
zdravotním postižením 

07. 09. 2016  Na Krakonošovo náměstí přijede císař 
08. 09. 2016  Nová kuželna bude otevřena v Trutnově – Poříčí 
14. 09. 2016  Město Trutnov hledá nápady na využití areálu Bojiště 

19. 09. 2016  Chystá se oprava ul. Skřivánčí, nové přechodové ostrůvky v centru města a 
chodník ve Voletinách 

21. 09. 2016  Kaple sv. Tekly v Babí bude znovu vysvěcena 
10. 10. 2016 Práce na komunikaci v Blanické ulici se chýlí ke konci 
10. 10. 2016 Město Trutnov připravuje vyhlášku o nočním klidu 
19. 10. 2016  Nová vyhláška o místním poplatku ze psů bude účinná od 1. ledna 2017 
19. 10. 2016  Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Trutnově 
31. 10. 2016  Trutnovské zastoupení na udílení ocenění Swidnický Gryf 2016 

08. 11. 2016  V Trutnově byly uděleny ceny významným podnikatelským subjektům přeshraniční 
spolupráce 

15. 11. 2016  Město opravilo vodní nádrž ve Studenci 
22. 11. 2016  Trutnov ušetří v příštích dvou letech na silové elektřině přes 2 miliony korun 
29. 11. 2016  Vánoční trhy na Krakonošově náměstí potrvají dva týdny 
13. 12. 2016  Trutnovští zastupitelé rozhodli. Z Revoluční ulice bude nábřeží Václava Havla 
21. 12. 2016  Trutnováček o Vánocích opět naděluje 
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Organizace akcí samostatně 
- vydáno 11 čísel městského zpravodaje Radniční listy, který vychází jednou měsíčně s výjimkou 

července v nákladu 13.370 ks a je distribuován zdarma do schránek všech trutnovských 
domácností  

- 27.01.2016 – prezentace projektu nového zázemí SVČ 
- 01.02.2016 – slavnostní přijetí rodičů prvního občánka města Trutnova, narozeného v roce 

2016, u starosty města 
- 06.05.2016 – slavnostní akt na městském hřbitově 
- 09.05.2016 – slavnostní odhalení panelu věnovaného obětem koncentračních táborů v Libči 
- 29. a 30.04.2016 – prezentace města Trutnova na Krkonošském veletrhu v Trutnově 
- 23.05.2016 – slavnostní předání Sportovních cen města Trutnova za rok 2015 ve Staré radnici 
- 30.05.2016 – slavnostní předání Kulturní ceny města Trutnova za rok 2015 ve Staré radnici 
- 14.06.2016 – slavnostní otevření nové loděnice v Poříčí 
- 25.-26.06.2016 – vzpomínkové akce ke 150. výročí bitvy 1866 
- 12.09.2016 – slavnostní otevření nové kuželny 
- 23.09.2016 – svěcení kaple sv. Tekly v Babí 
- 27.10.2016 – vzpomínková akce na Staré radnici k výročí republiky 
- 07.11.2016 – udělení ocenění Trutnovský drak 2016 
 
Dále byla průběžně zadávána témata pro měsíční videožurnál města, pro videokroniku, fotokroniku  
a TV Drak. 
 
Organizace akcí ve spolupráci s jinými subjekty 
- 11.-12.03.2016 – prezentace města na veletrhu Infotour v HK 
- 04. 09.2016 – prezentace města na Trutnovském jarmarku 
- 10.09.2016 – Dny evropského dědictví 
- 09.-23.12.2016 – vánoční trhy na Krakonošově náměstí, město zajistilo kulturní program 
 
 
 
 
Oddělení informační recepce 
 
 
Se zaměstnanci tohoto oddělení se návštěvníci úřadu setkali bezprostředně po vstupu do budovy 
městského úřadu v odděleném proskleném prostoru ve vestibulu. Zde návštěvníci úřadu obdrželi 
potřebné informace, např.: 
- kde má pracoviště hledaný úředník nebo kde se nachází pracoviště jednotlivých odborů 

městského úřadu, 
- o sídlech a činnostech důležitých institucí ve městě, o jejich úředních hodinách, 
- o činnosti zastupitelstva města, rady města, komisí, jednotlivých odborů a dalších odborných 

útvarů městského úřadu, 
- o nabídkách k veřejným zakázkám a k výběrovým řízením, 
- o nahlášených pronájmech nebytových prostor (velký sál, malý sál a prostor před malým 

sálem), 
- o platných obecně závazných předpisech města, právních předpisech vyšlých ve sbírce zákonů 

ČR. 
 
Zaměstnanci oddělení zajišťovali: 
- příjem veškerých písemností od klientů, potvrzování jejich převzetí v době uzavření podatelny 

MěÚ, 
- výběr vyměřených správních a místních poplatků včetně pokut v době uzavření pokladny MěÚ, 

bylo vybráno 1.540.048 Kč, 
- rozdělování a vedení evidence pošty MěÚ včetně agendy pošty týkající se občanů, kteří mají 

evidenční trvalý pobyt v sídle ohlašovny MěÚ. 
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Zaměstnanci oddělení dále zajišťovali ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie  
s listinou (legalizace a vidimace) podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie  
s listinou a o ověřování pravosti podpisu. Tuto činnost prováděli na požádání (zejména ze 
zdravotních důvodů) i mimo budovu MěÚ. 
 

 2014 2015 2016 

Ověřování podpisů – legalizace (počet úkonů)  9.515 9.843  9.321 

Ověřování listin – vidimace (počet úkonů) 3.140 2.430  2.364 
 
Zaměstnanci vydávali také ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS) podle 
zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (Czech POINT – např. Rejstřík 
trestů fyzických nebo právnických osob, výpis z katastru nemovitostí či výpis z obchodního 
rejstříku), potažmo zajišťovali agendy ISDS (např. zřízení datové schránky, zneplatnění 
přístupových údajů k datové schránce a vydání nových) a prováděli autorizovanou konverzi 
dokumentů na žádost nebo z moci úřední (Czech POINT, Czech POINT@office). 
Na správních poplatcích bylo zaměstnanci informační recepce v roce 2016 vybráno 586.770 Kč. 
 
Přístupy do informačních systémů veřejné správy  
 2014 2015 2016 

Agendy matriky 1.953 1.993 2.083 

Agendy obcí III. typu 20 30 36 

Agendy ohlašovny 1.928 1.778 1.623 
Autorizovaná konverze na žádost  
(elektronická – listinná a opačně) 131 108 140 

Autorizovaná konverze z moci úřední  
(elektronická – listinná a opačně) 1.864 2.871 2.775 

Centrální registr řidičů 161 7 132 

Insolvenční rejstřík 2 2 5 

Katastr nemovitostí 340 302 260 

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů 47 64 50 

Rejstřík trestů fyzických osob 1.508 1.621 1.509 

Rejstřík trestů právnických osob 25 35 21 

Rejstřík trestů pro státní správu 221 119 165 

Veřejný výpis údajů z registru osob (ROS) 374 1 1 

Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) 6.265 6.045 640 

Znepřístupnění DS 1 3 2 

Žádost o zřízení datové schránky 51 1 59 

Žádost o vydání seznamu voličů 6 1 2 

Žádost o změnu údajů v ROB 2 32 1 

Živnostenský rejstřík 131 117 111 
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Oddělení informatiky a projektového řízení 
 
 
Oddělení plnilo v uplynulém roce koordinační funkce při budování informačního systému města 
Trutnova dle standardů informačních systémů veřejné správy. Zajišťovalo jeho servis  
a uživatelskou podporu. Veškeré implementace serverových technologií zaměstnanci oddělení 
prováděli vlastními silami. Ukončilo dvouletý projekt „Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov“ 
spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Pořídilo cca 90 nových PC, které nahradily 
zastaralou techniku. 
 
Hardware 
Oddělení eviduje HW vybavení a jednotlivé prostředky ICT pomocí speciálního programového 
vybavení, v roce 2016 zajišťovalo provoz a údržbu 258 ks PC, spravovalo celkem 25 serverů 
(fyzických a virtuálních). 
 
Telekomunikace 
Oddělení zajišťovalo servis pro cca 280 telefonních přístrojů, jedné telefonní ústředny, 12 tel. 
stanic, 84 mobilních telefonů a 8 tabletů. U služebních mobilů zajišťovalo jejich zřizování, převody  
a překládky, úhradu výkonů spojů a jejich přefakturaci. Zaměstnanci dohlíželi na konektivitu  
a připojení k internetu pro MěÚ i pro některé zřizované organizace. 
 
Aplikace informačního systému 
Oddělení také zajišťovalo servis, uživatelskou podporu a mnohdy i školení agendových 
informačních systémů uživatelů. 
 
HELPDESK 
V roce 2016 oddělení řešilo něco málo přes tisíc požadavků zadaných přes HelpDesk. 
Zaměstnanci zdokonalili své znalosti aplikací nutných pro výkon svých agend, především v oblasti 
spisové služby a kancelářského balíku MS Office. 
 
Statistické údaje 

 
 
 
 
Oddělení personální a mzdové 
 
 
Činnost oddělení pokrývala tyto oblasti: 
- personalistika, 
- vzdělávání zaměstnanců, 
- platové agendy pro zaměstnance vč. rozborové a hodnoticí činnosti, 
- systemizace pracovních míst, 
- zajišťování pracovnělékařské péče o zaměstnance. 

 

Počet serverů 25 ks 

Celkový počet spravovaných PC 258 ks 

Počet tiskáren 107 ks 

Počet kopírovacích strojů 22 ks 

Počet multifunkčních zařízení 35 ks 

Počet aktivních e-mailových schránek 223 ks 

Výdaje na informační a komunikační technologie včetně dotací 7.231.158 Kč 
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Přehled o zaměstnancích 
 2014 2015 2016 

Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.  203 208 204 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 200 202,57 203,56 

Počet žen 149 154 150 

Počet mužů 54 54 54 

Počet zaměstnanců do 30 let věku 16 17 13 

Počet zaměstnanců ve věku 31 – 50 let 103 111 115 

Počet zaměstnanců ve věku 51 – 60 let 69 66 66 

Počet zaměstnanců nad 60 let věku 15 14 10 

Počet zaměstnanců se středním odborným vzděláním bez maturity 11 14 15 
Počet zaměstnanců s úplným středním odborným vzděláním s 
maturitou 104 104 99 

Počet zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním 6 6 6 

Počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 82 83 84 
 
 
Fluktuace zaměstnanců a výběrová řízení 
 2014 2015 2016 

Počet vyhlášených výběrových řízení 5 20 13 

Počet přihlášených uchazečů do výběrových řízení 65 259 188 

Počet přijatých zaměstnanců 7 18 18 

Počet zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr 11 21 17 
 
 
Vzdělávání 
 2014 2015 2016 

Celkové náklady na vzdělávání za rok 893.200 Kč 685.400 Kč 964.659 Kč 
- z toho náklady na získání osvědčení  

o zvláštní odborné způsobilosti 10.600 Kč 51.300 Kč 95.400 Kč 

Náklady na průběžné vzdělávání úředníků 882.600 Kč 634.100 Kč 869.259 Kč 

- z toho státní dotace a dotace EU 0 Kč 56.800 Kč 142.974 Kč 

Počet účastníků průběžného vzdělávání 846 566  759 

Počet dnů průběžného vzdělávání 955 364 632 
Počet úředníků, kteří si zvyšují kvalifikaci  
studiem na vysokých školách 12 9 8 

 
 
Platy zaměstnanců 
 2013 2014 2016 

Celkem bylo vyplaceno na platech (vč. dotací) 58.209.617 Kč 60.578.943 Kč 61.499.698 Kč 
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Krizové řízení 
 
- krizové řízení, integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva, 
- obrana, 
- hospodářská opatření pro krizové stavy, 
- ochrana před povodněmi, 
- ochrana utajovaných informací, 
- požární ochrana, jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

 
Dobrovolní hasiči 
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Trutnova - Horní Staré Město disponuje cisternovou 
automobilovou stříkačkou CAS 16 a dopravním automobilem DA 8 včetně přívěsu. V jednotce bylo 
zařazeno 15 členů s řádnou dohodou o členství s městem Trutnovem a všichni členové se 
v loňském roce zúčastnili dle potřeby nařízených odborných školení a lékařských prohlídek.  
 
Počty zásahů a hospodaření jednotky SDH 

 2014 2015 2016 

Požár 23 63 13 

Technická pomoc 9 15 4 

Dopravní nehoda - 1 3 

Únik ropných produktů a nebezpečných látek - 2 - 

Planý poplach 11 11 9 
Prověřovací a taktické cvičení (nepočítáno do 
výjezdů) - 2 2 

Celkem zásahů 43 94 29 

Jednotka SDH hospodařila s rozpočtem 412.000 Kč 420.000 Kč 590.000 Kč 
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Vojtěch Petr 
Valenta František  

Šlégr Jakub  
Posdiena Tomáš  

Majer Vladimír  
Majer Pavel  

Klossovski Milan  
Javůrek Vojtěch  
Javůrek Tomáš  

Chrtek Jiří  
Havel Stanislav st.  

Havel Stanislav ml.  
Havel Matěj  
Franze Petr  

Buček Jiří  

Počet výjezdů 

   Počet výjezdů členů JSDH Trutnov - H.S.M. za rok 
2016 
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Aktualizace plánů a databází 

V rámci aktualizace plánů a databází byly aktualizovány dokumenty: 
- krizový plán ORP ve spolupráci s HZS, úz. o. Trutnov, 
- digitální povodňový plán ORP Trutnov, 
- plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události, 
- plán nezbytných dodávek, 
- dokumentace způsobu plnění regulačních opatření v podmínkách správního obvodu ORP, 
- evidence v systému ARGIS, 
- povodňové plány vlastníků nemovitostí v záplavovém území Q100 nebo v území ohroženém  

povodní, 
- POVIS (povodňové komise obcí ve správním obvodu ORP Trutnov) 
- databáze BiZZ (hromadné rozesílání varovných SMS) – kontakty na majitele nemovitostí  

v záplavových územích Q100 a ohrožených územích, 
- kontaktní osoby městského úřadu v povodňových plánech obcí ve správním obvodu ORP, 
- „Nezbytná opatření a úkoly k obraně státu“ vyplývající z dílčího plánu obrany Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje pro území ORP Trutnov, 
- Objekty možného napadení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu ve správním obvodu 

ORP Trutnov. 
 
 
Činnost krizového řízení v číslech 
 2014 2015 2016 

Metodická pomoc obcím na území ORP Trutnov průběžně, dle potřeby 
obcí 

Kontrola obcí s HZS KHK, úz. o. Trutnov 1         1 1 
Porady organizované Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 2 2 3 
Pracovní porady s HZS KHK, územní odbor Trutnov 6 6 6 
Jednání Bezpečnostní rady ORP Trutnov 1 1 1 
Odborná příprava zaměstnanců krizového řízení 10 8 3 
Odborná příprava členů krizového štábu a nácvik řešení krizové situace 1 1 1 
Organizace a financování čisticích prací od nánosů bahna v částech 
města  průběžně, dle potřeby 

Vyjádření ke stavebnímu řízení 160 168 295 
Povodňové prohlídky v obcích správního obvodu ORP Trutnov 15 9 0 
Cvičení KRIZKOM organizovaná Správou státních hmotných rezerv a 
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje 2 2 2 

Požární preventivní kontroly 1 1 1 
Jednání a návštěvy jednotky sboru dobrovolných hasičů 15 10 6 
Aktualizace plánů a databází průběžně, dle potřeby 
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ODBOR MAJETKU MĚSTA 
 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- oddělení správy a ochrany majetku 
- oddělení pozemků 
 
 
 
Oddělení správy a ochrany majetku 
 
 
Oddělení správy a ochrany majetku zajišťuje zejména: 
- evidenci a inventarizaci majetku, 
- zpracování materiálů pro poradu vedení, radu a zastupitelstvo města,  
- návrhy na změny rozpočtu v oblasti příjmů i výdajů, 
- evidenci nájemních, kupních, prodejních a převodních smluv, 
- zastupování města při stavebních, kolaudačních a jiných řízeních v souvislosti s majetkem 

města, 
- evidenci žadatelů o byt, prověřování žádostí - sociální byty, náhradní byty, byty z VŘ, byty mimo 

„Zásady“, přechody nájmů, 
- kontrolní činnost v oblasti bytového hospodářství, 
- pronájmy nebytových prostor, evidenci žádostí, 
- spolupráci s MEBYS Trutnov s.r.o., 
- převody nemovitostí, 
- pojištění, spolupráci s pojišťovacími ústavy, pojistné události a jejich likvidaci, 
- provoz městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a zabezpečuje činnost pultu 

centralizované ochrany města. MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného 
pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. 

 
Počet úkonů v roce 2016 

 Byty Prostory sloužící 
podnikání 

Prodej 
nemovitostí 

Žádosti o pronájem bytů, 
pronájem nebytových prostor, 
prodej nemovitostí 

260 148 12 

Materiály - porada vedení 88 4 - 

Materiály - rada města 76 181 27 

Materiály - zastupitelstvo města 3 4 26 

Uzavřené smlouvy 41 56 9 
 
 
 
Oddělení pozemků 
 
 
- oddělení zpracovává materiály pro poradu vedení, radu a zastupitelstvo města, vyřizuje 

korespondenci, 
- provádí kontrolu plateb, návrhy na změny rozpočtu v oblasti příjmů i výdajů, 
- zabývá se evidencí a vyřizováním žádostí o pronájem, výpůjčku, prodej a směny pozemků, 
- sepisuje a eviduje smlouvy: nájemní, kupní, směnné, darovací, právo stavby, právo provést 

stavbu, 
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- uzavírá smlouvy o převodu pozemků a výkupy pozemků do majetku města, dále sjednává 
pronájmy pozemků od právnických a fyzických osob v případě investičních akcí města, 

- zřizuje smlouvy o věcných břemenech, 
- zajišťuje zveřejňování záměru města (stránky města, vývěsky), 
- kontroluje evidenci pozemků v katastru nemovitostí a ohlašuje změny (změny druhu pozemku, 

způsobu využití a ochrany pozemků) a provádí fyzickou kontrolu pozemků v terénu, 
- v součinnosti s odborem výstavby, oddělením silničního hospodářství a dopravy, vydává 

stanoviska k vyhrazeným parkovacím stáním na pozemcích města a zajišťuje zařazování 
komunikací do kategorií místních a účelových, 

- při své činnosti dále spolupracuje s katastrálním úřadem, finančním úřadem, Státním 
pozemkovým úřadem a Ministerstvem zemědělství ČR, Technickými službami Trutnov s.r.o.  
a Lesy a parky Trutnov s.r.o. 

 
Počet úkonů v roce 2016 
Žádosti o prodej, pronájem, výpůjčku a směny pozemků 603 

Materiály – porada vedení 181 

Materiály – rada města 564 

Materiály – zastupitelstvo města 110 

Kupní a darovací smlouvy 68 

Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce 56 

Pronájmy a výpůjčky veřejného prostranství 221 

Smlouvy o věcném břemeni 104 

Smlouvy směnné 5 

Smlouvy o právu provést stavbu 7 

Právo stavby            4 
 
 
 



 
ODBOR ROZVOJE MĚSTA 

strana 27 (celkem 71) 
 

 
ODBOR ROZVOJE MĚSTA 
 
 
Základní působnost odboru 
Odbor tvoří dvě oddělení. Tato oddělení vykonávala činnost při přípravě a realizaci investičních 
akcí města, správě památek a evidenci válečných hrobů, zajišťovala metodické řízení a kontrolu 
činnosti Technických služeb Trutnov, s.r.o., a správu a provoz veřejného osvětlení prostřednictvím 
organizace tím pověřené, projednávala a zajišťovala realizaci dopravního značení a dopravní 
problematiky města, projednávala a zajišťovala kácení stromů a keřů rostoucích na pozemcích ve 
vlastnictví města, dále prováděla výkon úřadu územního plánování – tj. pořizování a aktualizace 
územně plánovacích dokumentací v rámci obce s rozšířenou působností, tvorbu a aktualizaci 
územně plánovacích podkladů a činnost dotčeného orgánu v oblasti územního plánování. 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- oddělení územního plánování 
- oddělení investic 
 
 
 
Oddělení územního plánování 
 
 
Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, vykonává činnost svěřenou obci s rozšířenou 
působností Trutnov v oblasti územního plánování. Jedná se o činnost úřadu územního plánování 
spojenou s pořizováním územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů  
a územně analytických podkladů pro obce na území obce s rozšířenou působností Trutnov. 
Dále vykonává činnost dotčeného orgánu v oblasti územního plánování, což představuje vedení 
agendy spojené s posuzováním veškeré výstavby na celém území obce s rozšířenou působností 
Trutnov z hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního 
plánování. 
V roce 2016 proběhla úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území obce 
Trutnov. 
 
V roce 2016 byla pro uvedené obce pořizována tato dokumentace: 

Obec Druh pořizované územně plánovací 
dokumentace Zpracovatel 

Batňovice Návrh ÚP Batňovice – veřejné projednání 
Vydání ÚP Batňovice 

TENET s.r.o. Trutnov,  
Ing. arch. Vladimír Smilnický 

Horní Olešnice Návrh ÚP Horní Olešnice po společném 
jednání Ing. Žaluda, Praha 

Janské Lázně 

Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Janské 
Lázně 
Zpracovávání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Janské Lázně 

MěÚ Trutnov 

 Územní studie Protěž MěÚ Janské Lázně 
Jívka Návrh ÚP Jívka po společném jednání Ing. arch. Vojtěch, Pardubice 

Lampertice Nový územní plán Ing. arch. Žatecký,  
Ing. arch. Tomek, Trutnov 

Libňatov 

Schválení Zprávy o uplatňování ÚP 
Libňatov včetně zadání Změny č. 1 ÚP 
Libňatov 
Návrh Změny č. 1 ÚP Libňatov po 
společném jednání 

MěÚ Trutnov 
Ing. arch. Žatecký, 
Ing. arch. Tomek, Trutnov 
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Obec Druh pořizované územně plánovací 
dokumentace Zpracovatel 

Malá Úpa Nový územní plán URBAPLAN, s.r.o. 
Hradec Králové 

Maršov u Úpice 
Návrh ÚP Maršov u Úpice – veřejné 
projednání 
Vydání ÚP Maršov u Úpice 

TENET s.r.o. Trutnov,  
Ing. arch. Vladimír Smilnický 

Mladé Buky Nový územní plán SURPMO, a.s. Hradec Králové 

Pilníkov 
Návrh Změny č. 1 ÚP Pilníkov – veřejné 
projednání 
Vydání Změny č. 1 ÚP Pilníkov 

TENET s.r.o. Trutnov,  
Ing. arch. Vladimír Smilnický 

Radvanice Návrh ÚP Radvanice – veřejné projednání 
Vydání ÚP Radvanice 

Ing. arch. Žatecký,  
Ing. arch. Tomek, Trutnov 

Rtyně v Podkrk. 

Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Rtyně 
v Podkrkonoší 
Zpracovávání návrhu ÚP Rtyně 
v Podkrkonoší 

Ing. arch. Vojtěch, Pardubice 

Staré Buky 

Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Staré 
Buky 
Zpracovává se návrh Změny č. 3 ÚP Staré 
Buky 

TENET s.r.o. Trutnov,  
Ing. arch. Vladimír Smilnický 

Trutnov Změny č. 2 regulačního plánu Trutnov – 
Červený Kopec 

Ing. arch. Žatecký,  
Ing. arch. Tomek, Trutnov 

Vlčice Schváleno zadání nového ÚP Vlčice 
Návrh ÚP Vlčice po společném jednání 

TENET s.r.o. Trutnov,  
Ing. arch. Vladimír Smilnický 

 
Akce realizované v oblasti veřejného osvětlení 
Běžná celoroční správa a údržba veřejného osvětlení, včetně odstraňování poruch, výměny 
dožitých stožárů či svítidel, likvidace následků dopravních nehod či vandalismu, zřizování nových 
vrchních či zemních vedení v celkové hodnotě 630.000 Kč.  
 
Ostatní realizace mimo běžnou údržbu VO 
Rekonstrukce 11 ks stožárů a svítidel v ul. Náchodská na sídlišti Smeťák v hodnotě 238.000 Kč. 
Rekonstrukce 15 stožárů se svítidly (I. etapa) na cyklostezce ul. V Alejce v hodnotě 316.000 Kč. 
Rekonstrukce 4 stožárů a svítidel podél ul. Sportovní (83.000 Kč). 
Rekonstrukce 4 stožárů a svítidel u panelových domů v ul. Sportovní (82.000 Kč). 
Výměna 9 stožárů se svítidly v ul. Náchodská (I. etapa) v hodnotě 286.000 Kč.  
Nákup osvětlení vánočního stromu u ZŠ V Domcích v hodnotě 30.000 Kč. 
Rekonstrukce proměnných dopravních značek před frekventovanými přechody pro chodce  
v ul. Čs. armády v hodnotě 103.000 Kč. 
 
V roce 2016 byla zadána a pořízena pasportizace veřejného osvětlení na území města Trutnova 
v celkové hodnotě 587.387 Kč. Celkově bylo zpracováno 3.565 světelných bodů se zemním 
vedením, 3.644 ks světelných bodů s nadzemním vedením, 69 ks rozvaděčů veřejného osvětlení.  
 
Doprava  
V roce 2016 byla realizována rekonstrukce chodníku v ul. Polní (522.647 Kč), rekonstrukce 
chodníků (I. etapa) v ul. Náchodská (2.057.000 Kč), rekonstrukce části chodníku na Slovanském 
náměstí (644.900 Kč), rekonstrukce části chodníku v ul. Komenského (před vchodem do ZPA) 
v hodnotě 221.440 Kč, přeloženy chodníky v ul. Poštovní (350.000 Kč), v ul. Ječná (349.745 Kč)  
a ul. Sokolovská a Junáků. Zrealizována byla i oprava komunikace v ul. Sukova (759.000 Kč). Byly 
dokončeny práce na pořízení nových WC pro veřejnost na autobusovém nádraží (573.600 Kč). Na 
komunikacích ul. Přespolní, Hornoměstská a Nad Jezem byl položen nový kryt na vozovkách 
(3.879.102 Kč).   
Na zelené ploše přiléhající ke komunikaci ul. Švédská vznikla nová parkovací místa pro 7 vozidel 
v hodnotě 185.000 Kč, také byly zajištěny úpravy zajišťující plynulost provozu na komunikaci  
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U Nemocnice (150.000 Kč). 
Provedena byla také oprava podchodu pod komunikací ul. Husitská, užívaného především školáky 
ZŠ Komenského a obyvateli sídliště Družba v celkové hodnotě 205.318 Kč, zároveň s těmito 
pracemi byla opravena dvě schodiště vedoucí k podchodu přímo z chodníků podél ul. Husitská 
(24.563 Kč). Také byla provedena oprava nástupů do podchodu v ul. Blanická a z ul. V. Nováka. 
 
Mosty, lávky 
V roce 2016 bylo nutné provést odstranění havarijního stavu mostku v Libči (258.399 Kč), zajistit 
výměnu ložisek na Staroměstském mostě v celkové hodnotě 262.808 Kč a rekonstrukci dožilých 
prvků na lávce vedoucí chodce a cyklisty přes Mlýnský náhon (148.346 Kč), další udržovací práce 
bylo nutné provést na Nádražním mostě přes Úpu, a to v celkové částce 289.408 Kč.  
 
Dětská hřiště a městský mobiliář 
V roce 2016 bylo pořízeno 8 ks nových odpadkových litinových košů do Městské památkové zóny 
Trutnov (79.526 Kč), dovybavena plocha zrekonstruovaného Jiráskova náměstí lavičkami  
(41.692 Kč) a šachovým stolcem (46.601 Kč), nakoupeno a květinami osazeno 10 závěsných 
květinových míst na stožáry veřejného osvětlení na Lipovém náměstí a ul. Voletinská v městské 
části Poříčí a instalovány okrasné závěsné květináče na Železné lávce (130.000 Kč). 
Na zelené ploše v ul. B. Němcové bylo zřízeno nové dětské hřiště v celkové hodnotě 270.000 Kč. 
Dále byla instalována ochranná síť u stávajícího hřiště využívaného pro míčové hry u panelových 
domů v ul. Křižíkova (45.000 Kč), nově upravena stávající nevyhovující plocha pod panelovými 
domy v ul. Kpt. Jaroše a doplněna bezpečnými herními prvky pro nejmenší děti (107.000 Kč). Dále 
bylo zbudováno ochranné zábradlí mezi komunikací využívanou chodci a cyklisty a řekou Úpou 
v ul. Nábřežní (320.000 Kč).  
 
Přehled činnosti v rámci dotací za rok 2016 
Program:  SFDI - Výstavba a údržba cyklistických stezek 
Projekt:  Cyklostezka Starý Rokytník - Bojiště II 
Celkové náklady: 0 Kč 
Dotace: udržitelnost projektu 
Schválení:  09/2015  

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství 
Projekt:  Česko-polské sportování předškolních dětí 
Celkové náklady: 9.504 Kč 
Dotace: udržitelnost mikroprojektu 
Schválení:  01/2014 

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 

Projekt:  Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis - Rozhledna 
Stachelberg 

Celkové náklady: 0 Kč 
Dotace: 60.550,79 Kč 
Schválení:  12/2013 

 
Program:  Operační program životní prostředí 
Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) 
Projekt:  Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon A, B1 
Celkové náklady: 0 Kč 
Dotace: 692.090,34 Kč - na likvidaci azbestu 
Schválení:  07/2014 
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Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu 
Projekt:  Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání 
Celkové náklady: 108.579 Kč 
Dotace: 282.207,68 Kč 
Schválení:  01/2014 

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství 
Projekt:  Trutnovský drak, Svídnický gryf 
Celkové náklady: 33.975 Kč 
Dotace: udržitelnost mikroprojektu 
Schválení:  01/2013 

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství 
Projekt:  Památky blíž polským a českým turistům 
Celkové náklady: 5.188 Kč 
Dotace: udržitelnost mikroprojektu 
Schválení:  06/2014 

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství 
Projekt: V bílé stopě k sousedům 
Celkové náklady: 6.745 Kč 
Dotace: udržitelnost mikroprojektu 
Schválení:  08/2010 

 
Program:  OPPS ČR - PR 2007-2013 
Prioritní osa: 2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu  
Projekt: Kulturní setkání na česko-polských hranicích 
Celkové náklady: 9.663 Kč 
Dotace: udržitelnost projektu 
Schválení: 10/2011 

 

Program: 16RRD05, Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících 
cyklotras v Královéhradeckém kraji 

Projekt: Cyklotrasa KČT 22 - Horní Staré Město 
Celkové náklady: 0 Kč (budou v roce 2017) 
Dotace: 698.000 Kč 
Schválení: 10.11.2016 

 
Program:  Dotační program Královéhradeckého kraje 
Prioritní osa: Obnova a technické zajištění stávajících návesních vodních nádrží 
Projekt:  Obnova vodní nádrže Studenec 
Celkové náklady: 240.790 Kč 
Dotace: 160.000 Kč 
Schválení:  06/2016 
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Podané žádosti o dotaci 
 
Program:  Podpora materiálně technické základny sportu - MŠMT 
Subtitul: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací 
Projekt:  Zázemí pro pálkové sporty RedField Kryblice Trutnov 
Celkové náklady: 5.000.000 Kč 
Požadavek dotace: 2.500.000 Kč 

 
Program:  Integrovaný regionální operační program 
Výzva č. 30: Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 
Projekt:  Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově 
Celkové náklady: 6.335.769 Kč 
Požadavek dotace: 5.702.192 Kč 

 
Program:  Operační program životní prostředí 
Výzva č. 41: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
Projekt:  Rozšíření sběrného dvora Trutnov - DSM 
Celkové náklady: 6.223.522 Kč 
Požadavek dotace: 4.978.817 Kč 

 
Projekty v udržitelnosti 
Obnova malých vodních nádrží Střítež 
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas 
Trutnov, Bojiště - odkanalizování 
Trutnov, Volanov - kanalizace 
Rekonstrukce významných ploch zeleně města Trutnova 
Zelená herna – MŠ Horská 282 - zahrada pro environmentální vzdělávání  
 
Oddělení administrativně a odborně zajišťuje činnost těchto komisí rady města: 
 
Komise pro výstavbu a rozvoj města 
Komise na neveřejném jednání projednává návrhy a podněty na změnu územního plánu, 
regulačních plánů, návrhy územních studií a poskytuje zadavateli těchto zásadních územně 
plánovacích dokumentací a podkladů zpětnou vazbu a konzultace. Komise se vyjadřuje  
k investičním návrhům připravovaným k realizaci na území města, ovlivňujícím stávající 
architektonické nebo urbanistické hodnoty daného území.   
 
Komise pro integrované obce 
Komise je složena ze zástupců jednotlivých částí města (integrovaných obcí), jejichž 
prostřednictvím jsou předkládány návrhy na úpravu nebo rozvoj těchto částí. 
 
Odborný poradní sbor pro názvosloví 
Spočívá v předkládání návrhů názvů ulic, příp. autobusových zastávek pro nově vznikající 
(přejmenování) ulice a zastávky orgánům města (názvy schvaluje zastupitelstvo města). Dále sbor 
upřesňuje trasy některých stávajících ulic, kde názvy byly přidělovány již v minulosti od roku 1945. 
 
Další činnost oddělení 
 
Evidence vojenských hrobů 
Do evidence vojenských hrobů za ORP Trutnov byly doplněny nově získané poznatky. Informace 
jsou k dispozici široké veřejnosti na webu Ministerstva obrany ČR (www.valecnehroby.cz).  
 
Poskytování dotací  na technickou a dopravní infrastrukturu 
Jedná se o podporu určenou stavebníkům rodinných a bytových domů v lokalitách na území města 

http://www.valecnehroby.cz/
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Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury. Maximální výše dotace činí  
80.000,00 Kč na 1 nově provedenou bytovou jednotku a zároveň nesmí překročit 50 % celkových 
nákladů. V roce 2016 splnil podmínky pro přidělení dotace pouze jeden žadatel a obdržel ji 
v maximální možné výši, tedy 80.000,00 Kč. 
 
Administrace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 
Spočívá v zabezpečení sběru a následné kontrole žádostí o dotaci obcí správního obvodu ORP 
Trutnov. Obcím, kterým je schváleno poskytnutí dotace, jsou vyhotoveny smlouvy o poskytnutí 
dotace. Po ukončení realizace podpořených projektů je prováděna kontrola finančního vypořádání  
a závěrečných zpráv o čerpání dotace. V roce 2016 čerpalo dotaci z krajského programu obnovy 
venkova sedm obcí ORP Trutnov v celkové výši 3.925.670 Kč. V rámci dotačního titulu obnova  
a údržba venkovské zástavby bylo zrealizováno pět projektů s celkovými náklady 5.374.780 Kč. 
V rámci dotačního titulu komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních 
komunikací rovněž pět projektů s celkovými náklady 7.931.230 Kč.     
 
 
 
Oddělení investic 
 
 
Oddělení zajišťuje přípravu, koordinaci a kontrolu procesu vlastní investiční výstavby města včetně 
oprav a rekonstrukcí většího rozsahu stávajícího nemovitého majetku ve fázích projektové  
a inženýrské přípravy, realizace a vyvedení dokončených staveb do majetku města. Tuto činnost 
zajišťuje dále v příslušném rozsahu u akcí, kde dochází ke sdružení finančních prostředků dalších 
investorů a města.  
 
Projektová činnost v roce 2016 
V oblasti projektové přípravy byly zadány k vypracování, případně zpracovány, projektové 
dokumentace na chodník v městské části Babí a v ulici Petříkovická. Dále bylo zahájeno výběrové 
řízení na projekty: Oprava mostku na Babí, Doplnění parkovacích stání u DPS na Kryblici, a pro 
nasvětlení přechodu pro chodce v Bohuslavicích nad Úpou. 
Dále byly zahájeny práce na přípravě architektonické soutěže na zpracovatele projektové 
dokumentace na úpravu veřejného prostoru pěší zóny v ulici Horská v úseku od Krakonošova 
náměstí po náměstí Republiky. V roce 2016 též byla zahájena soutěž o návrh na umělecké dílo ke 
100letému výročí Dne vzniku samostatného československého státu, které bude umístěno na 
nám. Republiky.      
 
Realizace investic 
V roce 2016 byla ukončena rekonstrukce komunikace Horská, která trvala dva roky. Ke konci roku 
byla započata výstavba chodníku v městské části Voletiny s předpokládanými náklady 4,1 mil. Kč. 
Dále byla zahájena výstavba chodníku v městské části Volanov s předpokládanými náklady  
4,5 mil. Kč. Další akcí, která započala v druhé polovině roku, byla rekonstrukce a dostavba 
komunikace Ječná, I. etapa. Další významnou akcí započatou v druhé polovině roku bylo zahájení 
rekonstrukce komunikace Skřivánčí. Město Trutnov dále zahájilo dokončení zateplení pavilonů B2, 
C, D a E v ZŠ Mládežnická (výměna oken, zateplení střechy a fasády) s náklady cca 26 mil. Kč. 

V roce 2016 se pokračovalo ve stavebních opravách objektu Muzea Podkrkonoší výměnou oken  
a opravou fasády na západní straně objektu. 

Pro cyklisty se v roce 2016 dokončila propojka z vrchu Houska směrem na Bojiště.   
 
Opravy historických památek 
Rozsah práce se dělí na několik okruhů podle charakteru a velikosti historických památek, jichž se 
týká. Jednak jde o stavební objekty, jako jsou kaple a kostely v majetku města, dále o objekty 
v městské památkové zóně v majetku města či soukromých vlastníků, jimž se na opravy přispívá,  
a dále všechny ostatní památky drobnějšího charakteru. Do této posledně jmenované a vcelku 
nejpočetnější skupiny patří podle účelu vzniku dvě rozdílné kategorie: 1. pomníky a hroby z války 
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1866, památníky z 1. sv. v. a další obdobné válečné památky a 2. pomníky a kříže křesťanského 
charakteru, které převážně doplňují veřejný prostor či krajinu v integrovaných obcích a upomínají 
na život a kulturu zdejších původních obyvatel. 
Dále následuje stručný přehled prací, které byly v roce 2016 provedeny: 
V kaplích v Rubínovicích a Volanově byla přes léto opravena omítka, místy poškozená vlhkostí. Po 
provedení injektáže zdiva v uplynulém roce by se problémy s vlhkostí již neměly v budoucnu 
opakovat. 
Do kaple sv. J. Nepomuckého v ul. M. Gorkého byla na oltář pořízena socha sv. Jana 
Nepomuckého a instalováno vnitřní noční osvětlení. 
V kostele sv. Josefa ve Voletinách byla provedena restaurátorská oprava varhan, která bude po 
stabilizaci nástroje s ohledem na mikroklima stavby ukončena naladěním nástroje v roce 2017.  
U kaple sv. Kříže na městském hřbitově byl rekonstruován vstupní portál včetně schodiště. 
Správce hřbitova se mezitím postaral i o restaurátorskou opravu vstupních dveří, takže vchod do 
obřadní síně je již důstojný a bezpečný. 
Na podzim byla zahájena celková oprava kaple v Oblanově. Ke konci roku již měla kaple novou 
vnitřní omítku a měděnou střechu a původní podlaha byla přeložena. Také byla zbudována nová 
elektropřípojka a odvodněn a upraven terén kolem základů. V dalším roce se bude pokračovat 
restaurováním mobiliáře, který byl zatím alespoň ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a očištěn od 
stoleté špíny. 
Jelikož se opět podařilo získat od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 200 tis. Kč, mohly 
pokračovat práce na obnově kostela sv. J. Nepomuckého v Libči, a to restaurováním vnitřní 
výmalby. Také křišťálový lustr prošel odbornou opravou, načež je zase spolehlivým zdrojem světla. 
Při svém tradičním předvánočním setkání se tak mohli místní obyvatelé pokochat novým vzhledem 
interiéru a ocenit vynaložené prostředky a pečlivou práci restaurátorů. Opravy budou pokračovat  
i v dalším roce, tentokrát restaurováním mobiliáře. 
V kapli sv. Tekly na Babí bylo po restaurování nainstalováno zpět drobné vnitřní vybavení  
a obrazy. V druhé polovině roku dostala kaple nový zvon, zhotovený ve zvonařské dílně  
M. Tomáškové v Brodku u Přerova. Zvon byl zavěšen do věžičky a opatřen elektropohonem. 
Slavnost svěcení opravené kaple a zvonu spolu se mší sv., k níž na opravené varhany zahrál 
Martin Matyska, se konala 23.09.2016. I tato zdejší, teprve druhá událost byla hojně navštívená 
místními obyvateli a představiteli města v čele se starostou Mgr. I. Adamcem a místostarostkou 
Ing. H. Horynovou. 
Na závěr roku ještě došlo k restaurátorské opravě hřbitovní brány v Libči, neboť její stav již 
neumožňoval ani bezpečný vstup na hřbitov. 
Během roku 2016 se nezapomnělo ani na drobné památky v krajině. Nejprve na řadu přišly 
pomníky připomínající válku roku 1866, jejíž 150. výročí bylo nosnou linkou celého roku na mnoha 
místech naší republiky. Byly to konkrétně památník jezdecké srážky na městském hřbitově, 
pomníky majora Lipoščaka a setníka Zimmermanna na Janském kopci a na podzim ještě kříž  
F. Bassewitze před Novým Rokytníkem. Poslední dva bylo nutné kompletně rozebrat a opatřit 
novým základem. Lipoščakův pomník a Bassewitzův kříž navíc dostaly dle historických fotografií 
nově zhotovené kovové oplocení. 
Z dalších prací je potřeba zde zmínit celkovou obnovu pomníku Korunovace P. Marie za Hůrkou  
u Starého Rokytníku, která tam probíhala spolu s opravou sousedního kříže s reliéfem P. Marie. 
Po dokončení restaurátorských prací byl terén kolem obou památek upraven a nainstalováno 
dřevěné oplocení, jehož hlavním úkolem bude chránit pomníky před pasoucím se skotem. 
V druhé polovině roku byl také zahájen náročný projekt obnovy Schwantnerova pomníku „Tanec 
smrti“ v městském parku. Tento významný bronzový památník byl věnován vojákům - obyvatelům 
Trutnova, padlým během 1. sv. války. Jejich jména jsou vyznačena na 4 nápisních deskách 
kamenného podstavce, který zde byl nyní podle původních fotografií postaven. Akce bude 
dokončena na podzim 2017 instalací samotného sousoší. 
Zcela poslední akcí byl přesun torzálně dochovaného pomníku Kalvárie ve Studenci, který nalezl 
své nové místo u dětského hřiště, kde bude čekat na celkovou opravu. 
Samostatnou kapitolou jsou stavební akce v rámci Programu regenerace městské památkové 
zóny, který pravidelně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Pro rok 2016 se podařilo získat dotaci  
o výši 1.795.000,- Kč, která byla v pracovní skupině rozdělena formou příspěvku soukromníkům na 
dokončení opravy fasády internátu zdravotnické školy v Bulharské ul. č.p. 52, na opravu průchodu 
a světlíku domu č.p. 27 v Jihoslovanské ul., dále opravu dvorní fasády domu Jihoslovanská č.p. 24 
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a generální opravu střechy na č.p. 36 taktéž v Jihoslovanské ul. Z městských akcí byla realizována 
obnova západní fasády Muzea Podkrkonoší a celková oprava fasády Galerie města Trutnova. 
Ve spolupráci s MEBYS Trutnov s.r.o. byla i tento rok opravena další část podloubí v historickém 
centru města. Nyní se práce dotkly domů č.p. 64 a 65 v Bulharské ulici. Ze strany soukromých 
vlastníků se žádný zájem o finanční podporu tentokrát neprojevil. 
V r. 2016 se do oprav památek investovalo přibližně 8,6 mil. Kč, z toho byla část ve výši 1,99 mil. 
Kč uhrazena z dotací. 
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Základní působnost odboru 
Odbor zajišťoval výkon státní správy (přenesená působnost) i činnosti v rámci samosprávy 
(samostatná působnost). Jedná se o oblasti: sociální péče a služby, školství, zdravotnictví, 
sociálně-právní ochrana dětí a mládeže. 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- provozně organizační činnost 
- oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví 
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 
 
 
 
Oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví  
 
 
Sociální služby 
 
Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností 
 
V oblasti sociální péče se zabývá především sociální prací s těmito cílovými skupinami: 
- osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, 
- osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, 
- osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života, 
- osoby bez přístřeší nebo nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení, 
- nezaměstnaní, 
- rodiny s dětmi, 
- senioři, 
- osoby neschopné splácet závazky a pohledávky, 
- další skupiny osob (včetně anonymních klientů). 
 
Sociální pracovnice pomáhaly osobám v nepříznivé sociální situaci, která vznikla v důsledku ztráty 
zaměstnání, nízkého příjmu, závislostí (např. na alkoholu či návykových látkách), zdravotního 
postižení, nemoci, ztráty bydlení, osamělosti, sociálního vyloučení, neuspokojivých životních 
podmínek, zadluženosti apod.  
 
Počty řešených jednorázových a opakovaných intervencí pro jednotlivé cílové skupiny 
klientů 
 2014 2015 2016 

Jednorázové intervence 841 1.838 944 

Opakované intervence 1.033 781 1.380 
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Jednorázové intervence – rozdělení dle cílových skupin 
 

 
Opakované intervence – rozdělení dle cílových skupin 
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Počty osob evidovaných sociálními kurátory v přírůstkovém rejstříku 
 2014 2015 2016 

Evidované osoby 163 182 120 

Propuštěno z výkonu trestu odnětí svobody 41 42 55 

Poskytnuta sociální pomoc po propuštění 13 29 32 

Poskytnuta sociální pomoc před propuštěním 11 21 49 
 
 2014 2015 2016 

Sociální pohřby 3 14 10 
Parkovací průkazy označující vozidlo přepravující těžce 
zdravotně postiženou osobu 325 1.283 483 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce pro účely 
důchodových dávek 19 16 19 

 
Pracovníci oddělení dále vykonávali funkci veřejného opatrovníka, který hájí zájmy klientů při 
konzultacích, jednáních s jinými odborníky a institucemi, přímo zajišťuje nebo koordinuje 
hospodaření s prostředky klientů dle rozhodnutí soudu.  
 
 2014 2015 2016 
Počet případů ustanovení města opatrovníkem osob 
omezených ve svéprávnosti 35 35 36 

Řešení jednorázových intervencí při výkonu opatrovnictví  208 252 304 

Řešení opakovaných intervencí při výkonu opatrovnictví 1.965 4.272 4.313 
 
V rámci regionální sítě pracovníci oddělení koordinovali činnost poskytovatelů sociálních služeb. 
Informace z registru poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny na stránce:  
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/ostatni-ss 
 
Výkon samosprávy 
 
Oddělení se podílelo na plnění zřizovatelských funkcí a metodicky vedlo příspěvkové organizace 
zřizované městem Trutnovem, tj. Městské jesle Trutnov, Stacionář pro zdravotně oslabené  
a tělesně postižené, Domov pro seniory Trutnov a Pečovatelskou službu Trutnov. Dále zajišťovalo 
koordinaci činnosti sociální komise jako poradního a iniciativního orgánu Rady města Trutnova. 
 
Školství 
 
Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností  
V rámci rozpisu rozpočtu tzv. přímých výdajů na vzdělávání (přímých neinvestičních výdajů) škol  
a školských zařízení zřizovaných obcemi. 
 
Jedná se celkem o 41 příspěvkových organizací: 
- 11 základních škol s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ, 
- 1 základní škola s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ sloučená se základní uměleckou školou, 
- 6 základních škol s ročníky 1. a 2. stupně ZŠ sloučených s mateřskou školou, 
- 10 základních škol pouze s ročníky 1. stupně ZŠ sloučených s mateřskou školou, 
- 8 mateřských škol (15 pracovišť), 
- 3 základní umělecké školy, 
- 1 středisko volného času, 
- 1 střední škola. 

http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/ostatni-ss
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Bližší informace o školách a školských zařízeních ve správním obvodu Trutnova jsou k dispozici 
na: http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/s-a-sz-obvodu-orp 
 
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2016 
Jako v předchozích letech byl rozpis rozpočtu na jednotlivé příspěvkové organizace proveden na 
základě tzv. výkonů, tj. počtu dětí, žáků, studentů a stravovaných, a za použití krajských normativů 
(normativních komponent). V rámci statistického zjišťování bylo jednotlivými subjekty ve 
výkonových výkazech uvedeno a při tvorbě jejich rozpočtů zohledněno celkem: 
 
Srovnání počtu dětí, žáků, studentů a stravovaných v letech 2014 - 2016 
 2014 2015 2016 

Mateřské školy 2.171 2.110 2.011 

Speciální třídy MŠ 41 42 47 

Základní školy  4.836 4.996 5.128 

Speciální třídy ZŠ 223 219 185 

Školní družiny 1.719 1.779 1.788 

Školní kluby 671 715 684 

Střední školy 191 179 182 

Středisko volného času 626 928 1.167 

Školní jídelny MŠ 2.205 2.150 2.059 

Školní jídelny ZŠ 4.221 4.323 4.516 

Školní jídelny SŠ 174 168 132 

Školní jídelny – strávníků celkem 6.573 6.641 6.707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/s-a-sz-obvodu-orp
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Školy a školská zařízení (školní rok 2016/2017) 
  

Příspěvková organizace 
 MŠ       ZŠ ŠD SŠ strávníci ŠJ SVČ ZUŠ (obory) 

  počet 
tříd 

počet 
dětí  

počet 
tříd 

počet 
žáků 

počet 
oddělení 

počet 
žáků 

počet 
tříd 

počet 
studentů MŠ ZŠ SŠ zájmové 

útvary 
počet 
žáků taneční žáci výtvarný  

žáci 
literární  

žáci 
hudební 

žáci 

1. ZŠ R. Frimla, Trutnov     18 412 4 119       405               

2. ZŠ V Domcích, Trutnov *)     21 457 6 165       404 21             

3. ZŠ Komenského, Trutnov *)     34 738 7 203       680               

4. ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov      21 499 6 168       420 25             

5. ZŠ Mládežnická, Trutnov      21 530 7 191       444 1             

6. ZŠ Náchodská, Trutnov     11 228 3 80       194               

7. ZŠ Voletiny, Trutnov     9 93 2 18       54               

8. ZŠ Malé Svatoňovice     9 167 2 48                       

9. ZŠ bří Čapků, Úpice     15 307 3 90       237               

10. ZŠ Úpice - Lány     13 265 3 71       247 3             

11. ZŠ Žacléř     9 227 2 48       167               

12. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrk.     10 221 2 60       201         102   91 

13. ZŠ a MŠ Bernartice 3 49 9 129 1 30     54 115               

14. ZŠ a MŠ Horní Maršov 2 40 7 88 1 30     40 73               

15. ZŠ a MŠ Mladé Buky 3 71 9 159 2 54     70 151               

16. ZŠ a MŠ Pilníkov 2 42 9 166 1 34     42 138               

17. ZŠ a MŠ Radvanice 1 27 8 125 1 30     21 91               

18. ZŠ a MŠ Svoboda nad Ú. 3 66 9 198 3 72     66 219               

19. ZŠ a MŠ Batňovice 1 27 2 42 2 42     27 42               

20. ZŠ a MŠ Dolní Olešnice 1 19 1 21 1 21     19 21               

21. ZŠ a MŠ Hajnice 2 37 3 39 2 39     34 39               

22. ZŠ a MŠ Havlovice 2 33 2 43 2 41     36 42               

23. ZŠ a MŠ Chotěvice 2 35 4 58 2 58     35 58               

24. ZŠ a MŠ Chvaleč 1 18 1 31 1 31     18 29               

25. ZŠ a MŠ Janské Lázně 1 25 2 31 1 29     25 29               

26. ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou 1 28 2 28 1 15     28 28               

27. ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice 1 25 2 32 1 30     27 32               

28. ZŠ a MŠ Vlčice 1 24 2 26 1 25     24 24               

29. MŠ Trutnov *) 34 921             960                 

30. MŠ Jívka 1 28             28                 

31. MŠ Libňatov 2 43             42                 

32. MŠ Malé Svatoňovice 2 56             56                 

33. MŠ Rtyně v Podkrkonoší *) 3 84             98                 

34. MŠ Suchovršice 2 44             44                 

35. MŠ Úpice 6 115             115                 

36. MŠ Žacléř *)  5 99             115                 

37. ZUŠ Trutnov                           145 243 36 365 

38. ZUŠ Úpice                           126 68   301 

39. ZUŠ Žacléř                             62   100 

40. SVČ Trutnov                       75 1.167         

41. Gymnázium a SOŠ Úpice             11 207   58 81             

 
Speciální třídy "S" 

                 29. MŠ Trutnov    3 37                  
33. MŠ Rtyně v Podkrkonoší 1 13                               

36. MŠ Žacléř 1 15                  

6. Vrchlabí - Školní   
  

2          
  

1 klub 202 žáků 

 *) počty žáků (tříd) bez žáků speciálních tříd (speciální třída "S" – vykazována samostatně) 

 
Sumarizované výstupy z výkonových výkazů obecních škol a školských zařízení ve správním 
obvodu Trutnova – ORP (od školního roku 2005/2006 až po školní rok 2016/2017):  
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-deti-a-zaku-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich 

http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-deti-a-zaku-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich
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Na pokrytí přímých neinvestičních výdajů (NIV) bylo 41 příspěvkovým organizacím ORP 
Trutnov normativně rozepsáno: 
 2014 2015 2016 

Platy zaměstnanců 244.913,0 250.683,4 261.114,0 

Ostatní osobní náklady (OON) 2.864,0 3.133,4 2.577,0 

Související zákonné odvody 84.250,6 86.297,5 89.660,2 

Příděl do FKSP 2.447,9 2.506,9 3.916,7 

Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) 6.373,7 6.713,9 6.540,2 
Limit čerpání přidělený ORP Trutnov odborem 
školství KÚ k řešení disproporcí a záležitostí 
nezohledněných normativním rozpočtem 

729,0 724,0 828,0 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
 
V průběhu roku 2016 bylo provedeno šest úprav závazných ukazatelů rozpočtu přímých NIV: 
- k 01.04.2016 (důvodem bylo rozdělení rezervy KÚ), 
- k 01.06.2016 (plošné rozdělení finančních prostředků mateřským školám, přesuny mezi platy  

a OON), 
- k 29.08.2016 (vykryté požadavky OON z MŠMT), 
- k 14.09.2016 (změny výkonů od září 2016 v souvislosti s novým školním rokem 2016/2017, 

přesuny mezi platy a OON),  
- k 13.10.2016 (změny výkonů na základě výkonových výkazů podle stavu k 30.09.2016, 

součástí úprav bylo plošné rozdělení platů pro MŠ a ZŠ z rezervy KÚ, převody mezi platy  
a OON a přidělení finančních prostředků na asistenty pedagoga), 

- k 11.11.2016 (plošné rozdělení finančních prostředků na platy, platy a ONIV na podpůrná 
opatření, převody mezi platy a OON, kompenzační pomůcky). 

 
 
Přehled závazných ukazatelů rozpočtu přímých NIV v rámci ORP Trutnov na rok 2016  
(ÚZ 33 353) 

ÚZ 33 353 Platy OON Odvody FKSP ONIV NIV celkem 
Počet 

zaměstnanců 
(přepočtený) 

Původní 
rozpočet 261.114,0 2.577,0 89.660,2 3.916,7 6.540,2 363.808,1 981,20 

Úprava 
k 01.04.2016 262.487,7 2.762,0 90.190,1 3.937,3 6.540,2 365.917,3 932,24 

Úprava 
k 01.06.2016 262.975,2 2.778,0 90.358,8 3.944,5 6.543,7 366.600,2 932,24 

Úprava 
k 29.08.2016 262.685,2 3.068,0 90.358,7 3.940,1 6.543,7 366.595,7 932,24 

Úprava 
k 14.09.2016 263.614,2 3.103,8 90.684,5 3.954,2 6.543,7 367.900,4 934,25 

Úprava 
k 13.10.2016 264.732,8 3.103,8 91.064,3 3.970,5 6.543,7 369.415,1 933,56 

Úprava 
k 11.11.2016 265.181,1 3.268,8 91.272,9 3.977,5 6.950,4 370.650,7 933,88 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
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Ostatní dotace 
Příspěvkové organizace získaly v průběhu roku 2016 od MŠMT prostřednictvím kraje i další 
účelové prostředky. Jejich použití bylo samostatně vymezeno (včetně účelového znaku ÚZ). 
 
 
Rozvojové programy 

ÚZ Název rozvojového programu Poskytnuto 

33 024 Bezplatná výuka žáků cizinců z třetích zemí 31,002 

33 025 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 45,000 

33 044 Podpora logopedické prevence v předškolním vdělávání 130,000 

33 050 
Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských 
zařízeních 

792,758 

33 052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (RgŠ) – 1. etapa 7.221,370 

33 052 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (RgŠ) – 2. etapa  2.187,984 

33 065 Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016 – 
Excelence základních škol 2016 3,564 

33 122 Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování 65,308 

33 457 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním 1.693,77641 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
 
 
Finanční vypořádání dotací a plnění závazných ukazatelů 
Finanční vypořádání veškerých dotací poskytnutých ze státního rozpočtu bylo provedeno v lednu 
2017. Jednalo se celkem o 382.821.462,41 Kč. V průběhu roku bylo vráceno 16.045 Kč 
nevyčerpaných prostředků na účet kraje z rozvojového programu ÚZ 33 457 na asistenty 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a 15.000 Kč z rozvojového 
programu ÚZ 33 025 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru. 
Závazné ukazatele finančních prostředků byly dodrženy a vyčerpány v celkové výši 
382.790.417,41 Kč. 
 
 
Výkon samosprávy 
Oddělení zajišťovalo v roce 2016 zejména tyto činnosti: 
- plnění povinností obce, které vyplývají ze zákona o obcích, školského zákona a dalších obecně 

závazných právních předpisů a vnitřních předpisů města, 
- vedení agendy nepředaných osobních spisů bývalých zaměstnanců ve školství v rámci okresu 

Trutnov a vydávání potvrzení o průběhu zaměstnání, 
- metodické řízení škol a školského zařízení zřizovaných městem Trutnovem, 
- přípravu podkladů k výkonu zřizovatelských funkcí pro jednání orgánů města, včetně změn  

v příslušných rejstřících a registrech, 
- spolupráci se školskými radami při základních školách a vytváření podmínek pro jejich činnost, 
- přípravu podkladů koncepčních záměrů rozvoje, finančních a materiálních podmínek pro 

činnost, výsledků šetření kontrolních orgánů a jejich projednávání s řediteli, 
- kontrolu dodržování organizačních opatření města, 
- vedení personální agendy ředitelů, 
- šetření a vyřizování podaných stížností na ředitele, 
- organizaci a vlastní konání vyhlášeného konkurzního či výběrového řízení na funkci ředitele, 
- spolupráci s poradním a iniciativním orgánem Rady města Trutnova, tj. školskou komisí, 
- informování na webových stránkách města o dění v oblasti školství. 
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Město Trutnov zřizuje: 
- 7 základních škol (z toho 1 ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení), 
- 1 mateřskou školu s 11 pracovišti, 
- 1 základní uměleckou školu, 
- 1 školské zařízení pro zájmové vzdělávání (středisko volného času). 
Všechny uvedené subjekty mají právní formu příspěvková organizace a jsou zařazeny v rejstříku 
škol a školských zařízení. 
 
Bližší informace o školách a školském zařízení zřizovaných městem Trutnovem jsou k dispozici na: 
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/zrizovatel-mesto-trutnov 
 
Sumarizované výstupy z výkonových výkazů základních škol zřizovaných městem Trutnovem 
(vývoj počtu žáků – dětí v ZŠ, ŠD, ŠK a ŠJ od školního roku 1995/1996 až po školní rok 
2016/2017):  
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-zaku-v-trutnovskych-zakladnich-skolach 
 
Rozpočet ORJ 14 – školství 
Spravuje rozpočet města za ORJ 14 (hospodaření s finančními prostředky v rozsahu stanoveném 
příslušnými organizačními opatřeními MěÚ a schváleným rozpočtem). 
 
Příspěvkové organizace města (školství) – finanční zdroje 

 
PO 

Příspěvky Dotace EU, 
ostatní Celkem 

provozní účelové 
provozní 

Mateřská škola 11.503 2.579 765 14.847 
ZŠ kpt. Jaroše 6.551 148 52 6.751 
ZŠ Komenského 9.131 452 0 9.584 
ZŠ R. Frimla 5.219 167 64 5.450 
ZŠ Náchodská 5.514 0 0 5.514 
ZŠ V Domcích 5.678 130 70 5.878 
ZŠ Mládežnická 8.353 0 6 8.353 
ZŠ Voletiny 1.343 0 167 1.510 
ZUŠ 977 0 0 977 
SVČ 580 300 0 880 
CELKEM 54.849 3.776 1.119 59.744 

Pozn.: Částky jsou uvedeny v tis. Kč 
 
Nájemné – příjmy 
Správa nemovitostí ve vlastnictví města, které užívají příspěvkové organizace zřizované 
Královéhradeckým krajem, tj. Mateřská škola speciální, Trutnov, Na Struze 124, a Mateřská škola, 
Základní škola a Praktická škola, Trutnov. Příjmy z nájemného činily celkem 896.088 Kč. 
 
Zdravotnictví 
Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností 
Vedení agendy přísně zúčtovatelných tiskopisů s modrým pruhem (žádanky, recepty opiátů). 
V roce 2016 bylo vydáno 41 kusů tiskopisů „receptů s modrým pruhem“ (bloček s 25 ks receptů),  
12 kusů „žádanek s modrým pruhem“ (bloček s 25 ks žádanek) a 17 knih.  
Praktickým lékařům bylo vydáno 30 kusů tiskopisů a 40 kusů tiskopisů zástupcům oddělení 
Oblastní nemocnice Trutnov. 
Rozhodnutí ve správním řízení „Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5“ 
nebylo v roce 2016 vydáno. 
 

http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/zrizovatel-mesto-trutnov
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/pocty-zaku-v-trutnovskych-zakladnich-skolach
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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
 
 
Výkon státní správy na území správního obvodu Trutnova – obce s rozšířenou působností 
 
Oddělení v průběhu roku 2016 zajišťovalo především tyto činnosti: 
- ochrana dětí ohrožených negativními vlivy – zanedbávání, týraní, zneužívání, domácí násilí, 
- zastupování dětí v soudních řízeních a ostatních řízeních, ve kterých nemohou být zastoupeny 

rodiči, 
- návštěvy v rodinách, školských a zdravotnických zařízeních, zjišťování, jak je o dítě postaráno, 
- pohovory s dětmi a zjišťování jejich názoru na záležitosti, které se jich týkají, 
- sledování vývoje dětí svěřených do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručnictví, 

adopce, péče jiné osoby než rodiče), 
- přijímání a prověřování žádostí o náhradní rodinnou péči, 
- sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy dětí – návštěvy dětí a rodičů, 
- podávání návrhů a podnětů soudu, včetně návrhů na předběžné opatření v případě ohrožení 

dítěte,  
- rozhodování o výchovných opatřeních a kontrola jejich účinnosti, 
- sociální kuratela – sociální práce s dětmi se závažnými výchovnými problémy, trestnou činností  

a s rodinami těchto dětí, 
- účast na veškerých úkonech v trestním řízení proti mladistvým pachatelům, 
- účast u výslechů dětí a mladistvých před orgány činnými v trestním a přestupkovém řízení, 
- účast u výslechů poškozených dětí a podání podnětů na zahájení trestního řízení, 
- zastupování poškozených dětí v trestním řízení, 
- pořádání případových konferencí, 
- sociálně-právní poradenství, 
- vyhodnocování situace ohrožených dětí a zpracovávání individuálního plánu jejich ochrany, 
- sanace rodiny – intenzivní terénní sociální práce v rodinách s ohroženými dětmi, 
- výkon funkce veřejného poručníka dítěte, 
- nepřetržitá pohotovostní služba na mobilním telefonu. 
 
 
Sociálně-právní činnost 
 2014 2015 2016 
Celkový počet rodin v evidenci k 31.12. 3.996 3.748 3.828 
Počet rodin, jejichž problémy se řešily k 31.12. 1.659 1.385 1.467 
Návštěvy v rodinách 2.661 2.661 2.632 
Návštěvy dětí v ústavní péči 269 252 212 
Soudní řízení, ve kterých OSPOD vykonával funkci opatrovníka dítěte 563 607 604 
Účast kurátorů v řízeních dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže 27 37 46 
Trestní řízení, ve kterých OSPOD zastupoval dítě jako oběť 7 6 4 
Návrhy a podněty na zahájení soudního řízení podané ze strany 
OSPOD 56 60 60 

Návrhy na předběžné opatření v případech akutního ohrožení dítěte 9 15 10 
Trestní oznámení podaná ze strany OSPOD 10 15 8 
Vyhodnocení situace a individuální plány ochrany dítěte 576 578 582 
Případové konference pořádané OSPOD 51 51 56 
Akutní výjezdy mimo pracovní dobu v rámci pohotovostní služby - 31 29 
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Počet dětí v jednotlivých dílčích agendách 
 2014 2015 2016 

Děti s nařízeným dohledem nad výchovou 139  128 139 
Děti v ústavní výchově k 31.12. 52   44 35 
Děti v pěstounské péči a poručenství k 31.12. 101   94 115 
Děti v péči jiných fyzických osob k 31.12. 26   26 20 
Děti a mladiství s výchovnými problémy (klienti kurátorů pro mládež) 216  215 201 
Děti a mladiství s trestnou činností 36   32 40 
Evidované případy fyzického a psychického týrání dětí 4   5 3 
Evidované případy sexuálního zneužívání dětí 19   10 3 

 
 
Počet žadatelů o náhradní rodinnou péči 
 2014 2015 2016 

Žadatelé o osvojení k 31.12. 17 9 2 
Žadatelé o pěstounskou péči k 31.12. 10 11 4 
Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu k 31.12. 8 6 6 

 
 
Druhy soudních řízení, ve kterých OSPOD vykonával funkci opatrovníka nezletilých dětí 
 2014 2015 2016 
Svěření do výchovy jednoho z rodičů v souvislosti s rozvodem 131  142 136 
Svěření do výchovy jednoho z rodičů bez souvislosti s rozvodem 119  114 121 
Úprava a změna výživného 139  144 134 
Změna výchovného prostředí v rámci rodiny 35   24 41 
Úprava styku s rodičem nebo s jinou blízkou osobou 46   46 42 
Nařízení nebo zrušení ústavní výchovy 24   33 27 
Nařízení nebo zrušení dohledu nad výchovou 18   22 23 
Zbavení nebo omezení rodičovské odpovědnosti 14   10 9 
Pěstounská péče a poručenství 18   20 29 
Osvojení -    8 6 
Určení a popření otcovství -    5 3 
Ostatní (např. určení jména, příjmení, správa jmění atd.) -    39 33 
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ODBOR SPRÁVNÍ 
 
 
Základní působnost odboru spočívá převážně ve výkonu přenesené působnosti v rozsahu 
uvedeném níže u jednotlivých oddělení. Odbor správní tvoří 5 oddělení a jeden úsek. 
 
Vnitřní členění odboru a personální zajištění  k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

vedoucí odboru 1 1 1 

oddělení dopravně správních agend 11 11 11 

úsek matriky / oddělení matriky 5 4 4 

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 9 8 8 

oddělení právní 4 2 2 

oddělení veřejných zakázek - 4 4 

oddělení přestupků 13 16 15 

Celkem 43 46 45 
 
 
 
 
Oddělení dopravně správních agend 
 
 
Registr silničních vozidel 
Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy a obsahuje evidenci silničních 
motorových a přípojných vozidel, provozovatelů a vlastníků, vydává osvědčení o registraci část I.  
a II. (technické průkazy), přiděluje tabulky s registrační značkou, provádí změny údajů v registru, 
eviduje pojištění odpovědnosti za provoz vozidla, vyřazuje vozidla z provozu a provádí zánik 
vozidla. 
 
Schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí, jednotlivě 
vyrobeného vozidla a přestavbu vozidla, schvaluje výměnu karoserie, motoru a tažného zařízení. 
Přiděluje úřední nebo obnovené číslo karoserie. V rámci těchto úkonů vede správní řízení.  
 
Poskytuje údaje z registru těm, kteří prokáží právní zájem. Hlavně to jsou soudy, složky policie, 
exekutoři.  
 
V roce 2016 jsme se úspěšně vypořádali se zásadními změnami v systému centrálního registru 
vozidel a nově vznikajícího centrálního úložiště dat. Na tyto změny naváže nová úprava zákona 
tím, že registrování vozidel bude probíhat bez ohledu na místo trvalého pobytu občana nebo sídla 
firmy.  
 
Významnou část příjmů v tomto roce tvořil také vývoz nových vozidel do zahraničí. 
 
V centrálním registru vozidel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov bylo 
v roce 2016 evidováno 49.503 provozovaných silničních vozidel.  
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Registr silničních vozidel                                                       2014 2015 2016 

Počet operací v registru 30.920 31.695 38.614 

Zánik silničního vozidla 961 4.511 2.981 

Vyřazení silničního vozidla z provozu 1.046 1.635 894 

Schválení přestavby vozidla 106 87 124 

Vyvezeno vozidel do zahraničí 185 322 354 

Schváleno dovezených vozidel ze zahraničí 489 798 982 

První registrace vozidla 1.938 2.248 2.767 

Vyřízeno písemných dotazů exekutor, soud, policie atd. 3.593 1. 811 3.173 
 
Registr řidičů 
Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů, eviduje osobní údaje řidičů, udělená 
řidičská oprávnění, vydává a odnímá řidičské průkazy národní, vydává mezinárodní řidičské 
průkazy, mění řidičské průkazy vydané cizím státem, eviduje spáchané přestupky a vede bodové 
hodnocení, eviduje profesní průkazy, učitele autoškol, vydává paměťové karty řidičů.  
 
Vede správní řízení o odevzdání řidičského průkazu po dosažení dvanácti bodů, o přezkoušení 
odborné způsobilosti řidičů a o přezkoumání zdravotní způsobilosti řidičů. 
 
Poskytuje údaje z registru těm, kteří prokáží právní zájem, formou výpisu. 
 
V centrálním registru řidičů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov bylo v roce 
2016 evidováno 52.749 řidičů.  
 
Registr řidičů 2014 2015 2016 

Počet operací v registru 65.480 67.249 61.801 

Vydáno řidičských průkazů, včetně mezinárodních 3.717 5.529 4.648 

Počet řidičů v zákazu řízení 368 343 393 

Počet řidičů, kteří dosáhli 12 bodů 36 170 45 

Vydáno paměťových karet 169 192 229 

Počet všech rozhodnutí vydaných ve správním řízení 175 387 295 

Počet odvolání 9 6 4 

Počet námitek 18 19 13 

Počet zrušených rozhodnutí  2 1 2 

Vydáno výpisů z karty řidiče a bodového hodnocení 1.586 1.322 1.421 

Počet profesních průkazů  336 230 230 
        
Zkušební komisaři autoškol 
Provádějí přezkoušení odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění AM, A1, A2, A, B, BE, 
C, CE, D, DE, T, řidičů vybodovaných, po uplynutí trestu, po dlouhodobé ztrátě zdravotní 
způsobilosti, přezkoušení profesní způsobilosti řidiče. 
Registrují 16 výcvikových středisek autoškol a provádějí výkon státního dozoru v provozovnách 
autoškol.   
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Začátkem roku 2016 začala platit změna v právní úpravě postupu při zkouškách k získání 
oprávnění na motocykl, praktická část zkoušky je podstatně náročnější. Výsledkem tohoto opatření 
je kvalitnější řidič, ale i pokles počtu žadatelů na tento druh oprávnění.  
 
Zkušební komisaři autoškol 2014 2015 2016 

Počet registrovaných autoškol 16 16 16 
Počet žadatelů o získání oprávnění, profesní způsobilost, 
vrácení řidičského průkazu 942 910 880 

Počet zkoušek o řidičské oprávnění  
(první + opravná zkouška) 1.375 1.328 1.320 

Počet udělených oprávnění 665 823 797 

Neúspěšnost u zkoušek o řidičské oprávnění 29,00 % 31,40 % 30,00 % 
Počet zkoušek profesní způsobilosti  
(první + opravná zkouška) 30 34 38 

Počet zkoušek o vrácení řidičského průkazu  
(první + opravná zkouška) 56 78 54 

 
Správní poplatky vybrané oddělením dopravně správních agend za rok 2016 
 
Správní poplatky vybrané za úkony v Kč 2014 2015 2016 

v registru řidičů 382.000 370.030 396.750 

v registru vozidel 5.190.000 6.185.270 6.302.800 

zkušební komisaři autoškoly 808.000 753.180 713.740 

celkem vybráno 6.380.000 7.308.480 7.413.290 
 
 
Úsek matriky 
 
 
Hlavním úkolem úseku matriky je vykonávání státní evidence narození, manželství a úmrtí. Tato 
evidence spočívá nejen ve vedení rukopisně psaných matričních knih a souběžném vedení knih za 
pomoci výpočetní techniky, ale i v mnoha dalších činnostech a povinnostech s tím souvisejících.  
 
Matrika v Trutnově zajišťuje tuto agendu nejen pro město Trutnov, ale i pro obce, které nejsou 
pověřeny výkonem matriční agendy a spadají do tzv. matričního obvodu, což jsou Horní Olešnice, 
Dolní Olešnice, Hajnice, Chotěvice, Pilníkov, Vlčice, Chvaleč, Jívka, Radvanice a Staré Buky. 
Trutnovská matrika, jakožto matrika obce s rozšířenou působností vykonává i pravidelnou 
metodickou a kontrolní činnost pro matriční úřady v jeho správním obvodu, kterými jsou Horní 
Maršov, Janské Lázně, Mladé Buky, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Úpice, Rtyně 
v Podkrkonoší, Žacléř a Svoboda nad Úpou.  
 
Ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti byly v roce 2016 uspořádány 2 zlaté a 1 
diamantová svatba, při tradičních tzv. stříbrných podvečerech (slavnostní akt pro páry, které 
v daném roce oslaví 25 let společného života) bylo přítomno 8 manželských párů. Do života bylo 
přivítáno 175 trutnovských občánků a osobně bylo navštíveno s přáním a malým dárkem 429 
občanů Trutnova, kteří oslavili významné životní jubileum. 
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Matriční agenda v číslech 
 
Název úkonu    2014 2015 2016 
Zápis narození 609 617 667 
Zápis manželství 1) 149 134 158 
Zápis úmrtí 2) 485 469 499 
Zápis o určení otcovství 228 256 262 
Vydané druhopisy matričních dokladů 929 992 1.085 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 7 9 8 
Matriční doklady vydané do ciziny 66 89 74 
Osvědčení k církevnímu sňatku 9 6 8 
Žádosti o zápis do zvláštní matriky 3) 33 40 23 
Doslovné výpisy z matričních knih 30 196 120 
Dodatečné záznamy do matričních knih 4) 400 380 380 
Žádosti o nahlédnutí do matričních knih 20 21 15 
Volba 2. jména, uvedení cizojazyčné podoby jména, žádost o 
zápis příjmení žen a dětí v mužském tvaru, další prohlášení a 
oznámení 

34 35 36 

Správní řízení o prominutí dokladu k uzavření manželství 6 3 11 
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství 16 18 15 
Správní řízení ve věci změny jména a příjmení 21 6 17 
Žádosti o vydání osvědčení o st. občanství (ÚMČ Praha 1) 2 8 4 
Příprava a přezkoušení úředníků – vidimace a legalizace 4 5 4 
Kontroly matriční agendy úřadů ve správním obvodu 9 9 9 
Složení státoobčanského slibu + předání listiny o udělení 
státního občanství ČR 13 3 KÚ KHK 

Konzultační dny pro matriční úřady ve správním obvodu 1 1 1 
Ověřovací doložka na matriční doklady do ciziny 4 3 5 
Aktualizace sbírek listin matričních úřadů v územním obvodu 120 120 120 
Identifikace fyzických a právnických osob 13 20 10 
Vidimace a legalizace 81 61 60 
Správní poplatky v Kč 137.335 140.110 170.055 
Poplatky za svatby mimo stanovené místo v Kč 34.400 51.700 53.700 

Činnost ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti     
Stříbrné podvečery 8 18 8 
Zlaté a diamantové svatby 1 1 4 
Vítání dětí do života 233 201 175 
Životní jubilea – osobní blahopřání 366 401 429 

 
1) 35 sňatků bylo uzavřeno na základě žádosti snoubenců mimo stanovenou obřadní síň, 8 sňatků bylo církevních. 
2) Z celkového počtu zemřelých bylo 227 občanů Trutnova, ke 22 úmrtím došlo v obcích jeho matričního obvodu. 
3) Do Zvláštní matriky v Brně se zapisují matriční události občanů ČR, ke kterým dojde v cizině. 
4) Jedná se zejména o zápisy sňatků rodičů dítěte, popření a určení otcovství, osvojení, rozvody manželství, změny 
jména a příjmení, stanovení data úmrtí soudem atd. 
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Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel 
 
 
Osobní doklady 
Na úseku osobních dokladů bylo v roce 2016 vydáno 9 498 občanských průkazů s dobou platnosti 
10 let (5 let u dětí do věku 15 let), z toho cca 276 dokladů bylo zařízeno přímo u občanů (přijetí 
žádosti a následně předání dokladu), kteří se nemohli dostavit k realizaci občanského průkazu 
osobně. Důvodem jsou závažné dlouhodobé zdravotní důvody (klienti v pečovatelských domech, 
domovech seniorů, v nemocnicích) nebo výkon trestu odnětí svobody (věznice Odolov).  
241 občanských průkazů bylo vydáno bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti kratší 6 
měsíců. Jde o doklady, které se vyrábí původní technologií, kdy žadatel po doložení totožnosti 
musí vyplnit žádost a předložit 2 fotografie. Tento doklad se vydává ve zkrácené lhůtě pro občany, 
kteří byli zasaženi mimořádnou událostí, v souvislosti s výkonem volebního práva, po udělení 
státního občanství, případně po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení dokladu.  
 
V roce 2016 bylo vydáno 3.793 cestovních pasů s dobou platnosti 10 let (5 let u dětí do věku 15 
let) se strojově čitelnými údaji a nosičem dat a s biometrickými údaji.  
 
Přehled vydaných osobních dokladů 2014 2015 2016 

Občanské průkazy 9.864 10.931 9.739 

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji 4.337 4.132 3.793 

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů 116 150 - 
 
 
Evidence obyvatel 
Na úseku evidence obyvatel se evidují všichni občané České republiky, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve městě Trutnově. V roce 2016 se přihlásilo k trvalému pobytu do Trutnova či 
změnilo trvalý pobyt na území města Trutnova 1.580 obyvatel. Jde o údaj, ve kterém jsou 
zohledněny jak osoby, které se přihlásily k trvalému pobytu do Trutnova z jiných obcí (527 
občanů), tak i osoby, které se evidovaly k trvalému pobytu v rámci Trutnova (1.053 občanů). Pro 
úplnost lze konstatovat, že 685 občanů se v daném roce z Trutnova odstěhovalo, poté co se 
evidovali k trvalému pobytu v jiné obci v rámci České republiky. 
 
Dále byl ve správním řízení u 94 občanů zrušen údaj o trvalém pobytu. Tito občané jsou následně 
evidováni k trvalému pobytu na adrese ohlašovny (Trutnov, Slovanské náměstí 165). K 31.12.2016 
bylo evidováno 1.302 občanů Trutnova.  
 
V náplni činnosti je i poskytování informací a osobních údajů v dané oblasti, a to jak fyzickým 
osobám, tak i právnickým osobám podle zvláštních právních předpisů. Za rok 2016 bylo 
poskytnuto 121 informací v písemné podobě.   
 
V roce 2016 požádalo 20 občanů Trutnova o zavedení doručovací adresy do informačního 
systému evidence obyvatel. K 31.12.2016 této možnosti využívalo 92 občanů. V roce 2016 
požádalo 15 občanů o ukončení pobytu na území České republiky, k 31.12.2016 této možnosti 
využilo 201 občanů.   
 
K běžným úkonům úseku evidence obyvatel v loňském roce patřily i opravy osobních údajů 
občanů v agendových informačních systémech státní správy. Šlo o drobné nesrovnalosti nebo 
doplnění neúplných údajů u jednotlivých osob. Tyto nesrovnalosti byly odstraněny (cca 900 
případů). 
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Přehled úkonů na úseku evidence obyvatel 2014 2015 2016 

Přihlášení k trvalému pobytu 1.696 1.737 1.580 

- z toho - přihlášeno z jiných obcí 553 541 527 

                       - změna trvalého pobytu v rámci Trutnova 1.143 1.196 1.053 

Počet obyvatel, kteří se odstěhovali 514 644 685 

Zrušení údaje o trvalém pobytu ve správním řízení 188 149 94 
Poskytování informací a osobních údajů podle zvláštních 
právních předpisů 113 115 121 

Žádost o zavedení doručovací adresy  31 19 20 
Opravy osobních údajů v agendových informačních 
systémech státní správy 1.500 1.500 900 

 
Za rok 2016 byly oddělením osobních dokladů a evidence obyvatel vybrány správní poplatky ve 
výši 2.185.500 Kč. V roce 2016 bylo oddělením projednáno více jak 1.189 přestupků v blokovém 
řízení. Za tyto přestupky byly uloženy sankce ve výši 210.300 Kč.  
 
 
 
Oddělení právní a oddělení veřejných zakázek 
 
 
V roce 2015 bylo z právního oddělení vyčleněno oddělení veřejných zakázek; fakticky se ale 
nejedná o oddělení zcela samostatná.  
 
Přehled nejčastějších činností: 
 
Druh činnosti: 2014 2015 2016 
Sepisy smluv města  
(kontrola, případně samostatné vypracování)   891 891 951 

Kontrola materiálů k projednání v orgánech        

 - porada vedení 350 403 356 

 - rada města 1.249 1.243 1.210 

 - zastupitelstvo města  308 259 235 
Tvorba právních a vnitřních předpisů – spolupráce na tvorbě  
a změnách 9 13 1 

Soudní řízení, vymáhání pohledávek, jiné spory 12 17 26 

Administrace veřejných zakázek celkem 44 99* 100** 

Vyřizování žádostí o informace  34 56 68 
* z toho úplná administrace 78 a částečná administrace 21 
** z toho úplná administrace 88 a částečná administrace 12 
 
Příkladem uvádíme zajímavé záležitosti, kterými se pracovníci uvedených oddělení zabývali:  
- Město Trutnov podalo koncem roku 2015 žádost o vyvlastnění – zřízení věcného břemene 

týkající se pozemku pod místní komunikací v Oblanově. V roce 2016 se konalo jednání v této 
věci a bylo rozhodnuto v neprospěch města. Následně bylo rozhodnutí o zamítnutí žádosti 
k odvolání města zrušeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a věc je opět ve fázi 
prvostupňového řízení. 
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- Město Trutnov rozhodlo vyhlásit soutěž o návrh za účelem získání návrhu uměleckého díla 
k 100letému výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Soutěž o návrh je 
charakteristická postupy, které se v mnohém liší od postupů v klasických zadávacích či 
výběrových řízení, typických pro „běžné“ veřejné zakázky. 

 
 
 
Oddělení přestupků  
 
 
Přestupky na úseku občanského soužití, majetku a veřejné správy 
Oddělení přestupků zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků v územním obvodu města, 
k jejichž projednání je příslušný Městský úřad Trutnov, pokud k jejich projednání není příslušný jiný 
odbor městského úřadu. Jde mj. o přestupky proti státní správě, proti pořádku v územní 
samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti 
občanskému soužití.  
 
Současně, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, zajišťuje oddělení přestupků výkon této 
agendy pro 26 následujících obcí: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní 
Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, 
Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, 
Staré Buky, Svoboda nad Úpou, Suchovršice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.  
V roce 2016 bylo takto projednáno celkem 172 oznámení o přestupcích.  
 
Oddělení přestupků taktéž vede statistiku oznámených přestupků, při kterých došlo k domácímu 
násilí. Vyhodnocení těchto přestupků zahrnuje specifické přestupky na úseku občanského soužití 
dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spáchané na 
osobách blízkých. Přestupky spočívající ve verbálním a fyzickém napadení byly páchány buď 
samostatně, nebo i v souběhu (v tomto případě je pro statistické účely uváděn pouze přestupek 
závažnější). 
 
Výkaz přestupků - domácí násilí 2014 2015 2016 

Verbální napadení 53 12 27 

Fyzické napadení 78 80 101 
 
Přestupky zejména na úseku dopravy 
Dále oddělení přestupků projednává přestupky ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Trutnov ve věcech, které spravuje, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné 
jiné správní orgány. V tomto případě jde typicky např. o dopravní přestupky, přestupky na úseku 
občanských průkazů a cestovních dokladů, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla, přestupky na úseku alkoholismu a toxikománie, vybrané přestupky na úseku 
zdravotnictví, sociálních věcí a ostatní přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství apod. 
 
Každoročně sestavuje oddělení přestupků na žádost Ministerstva vnitra ČR statistický výkaz 
činnosti projednaných přestupků za celý Městský úřad Trutnov. Dále uváděné údaje za rok 2016 
vycházejí z výše uvedeného výkazu a v těchto statistických ukazatelích, na základě pokynu 
Ministerstva vnitra ČR, nejsou zahrnuty údaje týkající se provozu stacionárního radaru Mladé 
Buky. 
V roce 2016 obdržel Městský úřad Trutnov celkem 2.945 oznámení o přestupcích, z roku 2015 
bylo převedeno celkem 191 oznámení k projednání, v roce 2016 bylo tedy celkem 3.136 oznámení 
o přestupcích. 
 
Stacionární radar Mladé Buky 
V roce 2016 je již v plném provozu stacionární radar Mladé Buky. Od 01.01.2016 bylo oznámeno 
17.725 přestupků a z toho po zaslání výzvy provozovateli motorového vozidlo bylo zaplacením 
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určené částky a odložením oznámení o přestupku ukončeno 14.220 případů. Na základě 
zaslaných výzev byla do konce roku 2016 provozovateli motorového vozidla uhrazena částka 
v celkové výši 12.809.120 Kč. 
 
Statistický ukazatel projednaných přestupků na úseku dopravy, občanského soužití a ostatních 
přestupků – projednáno oddělením přestupků. Oddělení přestupků obdrželo z celkových 2.945 
oznámení přestupků doručených Městskému úřadu Trutnov (popř. zjištěných vlastní činností) 
celkem 1.456 oznámení přestupků, z roku 2015 bylo převedeno 191 nezpracovaných oznámení. 
Tyto výsledky jsou, na základě pokynu Ministerstva vnitra ČR, zpracovány bez zahrnutí výzev 
k úhradě určené částky a jiných správních deliktů osob (zejm. za radar Mladé Buky).  
 

Oznámení o přestupcích zpracovaná oddělením 
přestupků 

(dle způsobu vyřízení) 
2014 2015 2016 

Postoupeno 54 54 23 

Odloženo 397 386 411 

V blokovém řízení 417 491 348 

V příkazním řízení 499 560 430 

Ve správním řízení 568 442 330 

Nezpracované přestupky přecházející do dalšího roku 107 183 46 
 
Dále je možno zpracovaná oznámení o přestupcích (vyjma odložených a postoupených oznámení) 
rozčlenit dle způsobu uložených sankcí. Sankce zákazu činnosti, propadnutí věci či zákazu pobytu 
jsou ukládány současně se sankcí pokuty. 
 

Přehled uložených sankcí oddělením přestupků 
v řízení o přestupcích (dle způsobu uložených sankcí) 2014 2015 2016 

Napomenutí 0 0 0 

Pokuta 497 1.493 1.108 

Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel 246 217 224 

Propadnutí věci 10 4 2 

Zákaz pobytu 1 0 1 
  
Přestupky vyřízené Městským úřadem Trutnov  
(dle způsobu vyřízení) 2014 2015 2016 

Odloženo  562 387 672 

Postoupeno 54 54 23 

V blokovém řízení  1.205 1.565 1.548 

V příkazním řízení 517 585 451 

Ve správním řízení bez uložení opatření  5 5 0 

Ve správním řízení uložením sankce 508 450 338 

Ve správním řízení zastavením řízení 71 69 58 

Přechod do dalšího období 83 191 46 
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Městský úřad Trutnov uložil v roce 2016 pokuty v celkové výši 5.153.800 Kč, na nákladech řízení 
bylo v roce 2016 uloženo celkem 350.500 Kč. Dále je možno zpracovaná oznámení o přestupcích 
(vyjma odložených a postoupených oznámení) rozčlenit dle způsobu uložených sankcí. Sankce 
zákazu činnosti, propadnutí věci či zákazu pobytu jsou ukládány současně se sankcí pokuty.  
 
Přehled uložených sankcí v řízení o přestupcích  
(Městský úřad Trutnov) dle způsobu uložených sankcí 2014 2015 2016 

Napomenutí 0 1 0 

Pokuta 2.143 1.035 1.108 

Zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel 246 217 224 

Propadnutí věci 10 4 2 

Zákaz pobytu 1 0 1 
 
Petice, stížnosti, oznámení, podněty 
Na základě organizačního opatření č. 6/2006, postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení, 
podnětů a petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům, je oddělení přestupků  
a stížností dále svěřena evidence stížností a petic. 
 
Petice 
V roce 2016 byla k Městskému úřadu Trutnov podána 1 petice.  
 
Petice č. 1 – v této petici byl vyjádřen nesouhlas občanů s povolením jakékoliv provozovny na 
adrese Palackého 139, Trutnov. Po posouzení obsahu petice a na základě všech skutečností bylo 
zástupci signatářů petice sděleno, že město Trutnov v této věci nemůže mnoho činit, neboť se 
jedná o výkon přenesené působnosti, do které nepřísluší Radě města Trutnova zasahovat, a ani 
nejde o majetek ve vlastnictví města Trutnova. Současně bylo signatářům petice sděleno, že 
v době podání petice evidoval Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný správní orgán 
podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o zahájení 
řízení o dodatečném povolení stavby: Stavební úpravy v domě č.p. 139, ulice Palackého, obec 
Trutnov, spočívající ve zbudování provozovny v uvedeném domě. Budou-li dle stavebního zákona 
stavebnímu úřadu předloženy všechny potřebné podklady včetně posouzení souladu záměru 
stavebních úprav s územním plánem, bude stavební úřad pokračovat v řízení o dodatečném 
povolení stavby, kdy stavební úřad stanoví okruh účastníků řízení, kteří budou moci v zákonné 
lhůtě podávat námitky a připomínky k výše uvedené stavbě. V opačném případě stavební úřad toto 
řízení zastaví a bude vést řízení o odstranění stavby. V době zaslání odpovědi petentům nebylo 
možné předjímat, jaký výsledek bude mít uvedené řízení ani do probíhajícího řízení zasahovat.  
 
Stížnosti, oznámení, podněty 
Oddělení přestupků evidovalo v roce 2016 celkem 56 podání (stížností, oznámení, podnětů). 
Přijaté stížnosti byly rozděleny na skupinu stížností ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tedy stížnosti směřující vůči 
nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li právní 
úprava jiný způsob ochrany. Dále došlo k rozdělení na podněty, které se týkaly převážně oblasti 
občanského práva a byly řešeny v souladu s organizačním opatřením Městského úřadu Trutnov  
č. 6/2006. 
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Podání zpracovaná dle organizačního opatření č. 6/2006 
 
Vyhodnoceno jako stížnost dle ust. § 175 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 2014 2015 2016 

 - důvodné  2 2 0 

 - částečně důvodné  3 5 9 

 - nedůvodné  10 19 28 

 - předáno kanceláři ombudsmana 0 1 0 

 - nevyřízeno 0 2 0 
Vyhodnoceno jako podnět (mimo stížností dle ust. § 175 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) 

      

 - vyřízeno dle organizačního opatření č. 6/2006  22 21 18 

 - postoupeno pro nepříslušnost  1 3 1 

 - nevyřízeno  0 2 1 
 
 
 
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město 
Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. 
Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.  
 
 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

V roce 2016 bylo podáno celkem 68 písemných žádostí o informace, z toho dvě byly 
odmítnuty. Jedna žádost byla vyřízena sdělením, které žadatel vyhodnotil jako odmítnutí 
žádosti, proti kterému se odvolal. Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu byla žadateli 
následně informace poskytnuta (konkrétně zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města 
v žadatelem specifikovaném formátu, odlišném od běžně zveřejňovaného formátu záznamů 
na webu města Trutnova). Druhá žádost o informace byla odmítnuta vydáním rozhodnutí, 
neboť část požadované informace vůbec neexistuje (město Trutnov nezadává zpracování 
lesního hospodářského plánu pro lesy ve svém majetku), a druhá část žádosti se týkala 
vnitřního pokynu (předpisu), u kterého může povinný subjekt omezit poskytnutí informace  
(v souladu s § 11 odst. 1 InfZ). Proti rozhodnutí o odmítnutí této žádosti podal žadatel 
odvolání, o kterém nebylo do konce roku 2016 odvolacím orgánem rozhodnuto.  
 

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 
V roce 2016 byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí města.  

 
 Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 

V roce 2016 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí. 
 
 Výčet poskytnutých výhradních licencí: 

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
 
 Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich 

vyřízení:  
V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání.  
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 Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona: 
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální 

informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva města, 
spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo 
hlasoval; v samostatné sekci „poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 
zákona č. 106/1999 Sb. 

2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách 
informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově. 

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou 
zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace. 

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem 
založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních 
listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.  
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ODBOR VÝSTAVBY  
 
 
Základní působnost odboru 
Odbor výstavby tvoří 2 oddělení. Odbor zajišťuje státní správu obecného stavebního úřadu  
v celém rozsahu, speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, vykonává 
činnost silničního správního úřadu a dopravního úřadu, zajišťuje výkon státní správy na úseku 
památkové péče.  
  
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- administrativa 
- oddělení územního řízení a stavebního řádu 
- oddělení silničního hospodářství a dopravy 
- památková péče 
 
 
 
Oddělení územního řízení a stavebního řádu 
 
 
Hlavní náplní oddělení je výkon státní správy obecného stavebního úřadu podle zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
úprav. 
 
Obecný stavební úřad vede a rozhoduje správní řízení ve stavebních záležitostech pro město 
Trutnov a jeho části a pro 10 samostatných obcí (Mladé Buky, Vlčice, Malá Úpa, Staré Buky, 
Hajnice, Pilníkov, Chvaleč, Radvanice, Jívka, Zlatá Olešnice).  
 
Oddělení mimo činnost obecného stavebního úřadu: 
- přidělilo 27 čísel popisných a evidenčních, 
- provedlo celkem 269 zápisů staveb do Informačního systému územní identifikace (Registr 

územní identifikace, adres a nemovitostí). 
 
Přehled vybraných podání, vydaných rozhodnutí a vyjádření: 

 2014 2015 2016 

Územní řízení  44 90 102 

Územní souhlas   150 196 161 
Změny staveb a užívání staveb, předčasná užívání, 
zkušební provozy  80 98 57 

Stavební řízení  167 136 99 

Ohlašování staveb  85 63 63 

Kolaudační rozhodnutí (podle zákona č. 50/1976 Sb.) 13 8 8 

Kolaudační souhlas a souhlas s užíváním  118 202 163 

Odstraňování staveb  15 13 9 

Ostatní podání (obecná řízení, vyjádření, stanoviska apod.)  1.506 1.924 1.805 
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Přehled významných staveb umístěných, povolených a realizovaných v roce 2016: 
 
Územní rozhodnutí: 
- Centrum duševního zdraví – nástavba, přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání, 

objekt č. p. 57, ul. Na Nivách, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Přístavba prodejny k č. p. 247, obec Mladé Buky 
- Hasičská zbrojnice, obec Jívka 
- Horní Malá Úpa, penzion Hradečanka, přístavba zázemí penzionu Hradečanka, obec Malá Úpa 
- Dostavba haly, sloužící pro administrativu, obchod a prodej stávajícího areálu Casia, obec 

Trutnov, část obce Dolní Staré Město 
- TYCO Elelectronics – nová výrobní hala D3, obec Trutnov, část obce Poříčí 
- Chodník podél přístupové komunikace k ZŠ R. Frimla, obec Trutnov, část obce Střední 

Předměstí 
- Novostavba skladovací haly, obec Radvanice v Čechách 
- Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, obec Trutnov, část 

obce Kryblice  
- Provozní budova sportovní trati Vápenka KAMK Trutnov, obec Trutnov, část obce Horní 

Předměstí 
- Mladé Buky – Apartmány Hrádeček, obec Mladé Buky 
- Výrobní hala TALPA Pilníkov, obec Pilníkov 
- Vodovod a kanalizace Poříčí, ulice Polská, lokalita Nové Domky – Skalka, obec Trutnov, část 

obce Poříčí 
- Optické kabely HD internet Jiráskovo náměstí – Lomní, obec Trutnov, část obce Dolní a Střední 

Předměstí 
 
Stavební povolení: 
- Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov, stavební úpravy 

stávajícího objektu, ul. Maxima Gorkého č. p. 77, obec Trutnov, část obce Kryblice,  
- SO 02 Přístupová komunikace v území pro těžbu pískovce v obci Chotěvice 
- Rekonstrukce č. p. 161 Jívka na provoz firmy TECHKO CZ 
- Trutnov – stavební úpravy restaurace UP MÁJ v objektu č. p. 96, obec Trutnov, část obce 

Střední Předměstí 
- Horní Malá Úpa, penzion Hradečanka, stavební úpravy penzionu Hradečanka, obec Malá Úpa 
- Výrobní hala TALPA Pilníkov, obec Pilníkov 
- Přístavba a stavební úpravy objektu STK Trutnov, č. p. 932, ul. Horská,  obec Trutnov, část 

obce Střední Předměstí  
- Stavební úpravy spočívající ve vestavbě pracoviště magnetické rezonance v Oblastní 

nemocnici Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice, ul. M. Gorkého č. p. 77 
- Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a budově kuchyňského provozu 

Oblastní nemocnice Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice 
- Centrum duševního zdraví – nástavba, přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání, objekt 

č. p. 57, ul. Na Nivách, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Přístavba prodejny k č. p. 247 v obci Mladé Buky 
- Hasičská zbrojnice, obec Jívka 
- Horní Malá Úpa, penzion Hradečanka, přístavba zázemí penzionu Hradečanka, obec Malá Úpa 
- Dostavba haly, sloužící pro administrativu, obchod a prodej stávajícího areálu Casia, obec 

Trutnov, část obce Dolní Staré Město 
- TYCO Elelectronics – nová výrobní hala D3, obec Trutnov, část obce Poříčí 
- Chodník podél přístupové komunikace k ZŠ R. Frimla, obec Trutnov, část obce Střední 

Předměstí 
- Novostavba skladovací haly, obec Radvanice  
- Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, obec Trutnov, část 

obce Kryblice  
- Provozní budova sportovní trati Vápenka KAMK Trutnov, obec Trutnov, část obce Horní 

Předměstí 
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Užívání staveb: 
- Přístavba a stavební úpravy objektu STK Trutnov, č. p. 932, ul. Horská,  obec Trutnov, část 

obce Střední Předměstí 
- Rozšíření veřejného osvětlení k řadovým garážím, ul. Mánesova, obec Trutnov, část obce 

Kryblice 
- Přístřešek pro parkování pěti vozidel, betonová opěrná zeď, zpevněné plochy, zatravněné 

plochy v areálu společnosti Autostyl a.s., obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Rozšíření dětského hřiště, vodní hřiště vodní svět, obec Mladé Buky 
- Přístavba prodejny k č. p. 247, obec Mladé Buky 
- REKO MS TRUTNOV – ČESKÁ + 3, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Výrobní areál ABB – parkovací plocha – I. etapa, obec Trutnov, část obce Dolní Staré Město 
- Stavba autosalonu s autoservisem, ulice Na Besedě, obec Trutnov, část obce Dolní Staré 

Město 
- MC Karolínka – rekonstrukce pro dětskou skupinu v 1. NP objektu č.p. 13, ulice Školní, obec 

Trutnov, část obce Vnitřní Město 
- Skladovací hala řeziva a výrobků v areálu firmy TALPA spol. s r. o., obec Pilníkov 
- Skladovací objekt se vzorkovnou, ul. Náchodská, obec Trutnov, část obce Dolní Předměstí 
- Mycí centrum Autospa v obci Trutnov, ul. Za Cihelnou, část obce Horní Předměstí 
- Výstavba loděnice v obci Trutnov, část obce Poříčí 
- Horní Staré Město, 11x RD Reality, obec Trutnov, část obce Horní Staré Město 
- Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu autosalonu Škoda Trutnov, obec Trutnov, část 

obce Střední Předměstí 
- Rozšíření čerpací stanice Benzina o plnící stanici CNG, obec Trutnov, část obce Dolní Staré 

Město 
- Stavební úpravy – pekařská dílna v 1. NP objektu školy, Volanovská ul. č.p. 217, obec Trutnov, 

část obce Horní Předměstí 
- Veřejné osvětlení v ul. K Poříčské stráni, obec Trutnov, část obce Kryblice  
- Veřejné mobilní WC, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Stavební úpravy prodejny Billa spojené se změnou v užívání části stavby, objekt č. p. 906,  

ul. Československé armády, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
 
 
Odstranění staveb: 
- Demolice objektu truhlárny, obec Trutnov, část obce Poříčí 
- Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení – demolice pavilonu s označením B, C v areálu 

Oblastní nemocnice Trutnov, obec Trutnov, část obce Kryblice, ul. Maxima Gorkého č. p. 77 
 
 
 
 
 
Oddělení silničního hospodářství a dopravy 
 

 
Vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Působnost silničního správního úřadu na místních a účelových komunikacích veřejně přístupných 
je vykonávána na území města Trutnova. 
Působnost silničního správního úřadu na silnicích II. a III. třídy je vykonávána ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností. 
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Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření 

 
Místní komunikace, 
účelové komunikace 

veřejně přístupné 
Silnice II. a III. třídy 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Zvláštní užívání 150 178 166 44 28 31 

Připojení sousední nemovitosti k pozemní 
komunikaci 5 14 11 10 7 4 

Zařazení popř. vyřazení z kategorie místní 
komunikace 11 0 1 - 0 0 

Uzavírky 22 19 18 10 19 8 

Umístění pevné překážky 7 9 8 - 1 0 

Výjimka z ochranného pásma - 1 1 8 0 1 

Ostatní  57 83 75 
 
 

Dále vykonává základní činnosti podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) pro komunikace ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností. 
 
 
Přehled vydaných stanovení, povolení a pověření 

 2014 2015 2016 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 62 67 57 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 93 136 116 
Povolení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na PK 67 37 37 
Pověření osob k zastavování vozidel 2 4 12 

 
Dopravní úřad 
Má působnost v územním obvodu obce s rozšířenou působností a vykonává agendy pro: 

- městskou hromadnou dopravu, 
- taxislužbu, 
- stanice měření emisí. 

 
Městská hromadná doprava 
Doprava obyvatel Trutnova je zajišťována šesti linkami, na kterých v průběhu roku najelo 
7 používaných autobusů (3 kloubové a 4 krátké) celkem 472 tis. km a přepravilo cca 1.781.481 
cestujících. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti v rámci MHD dosáhla částky 9.118.520 Kč. 
V souvislosti s MHD bylo vydáno 22 rozhodnutí (schválení změn licencí a jízdních řádů) a bylo 
řešeno cca 5 připomínek k provozu nejen MHD, ale i linkové a železniční dopravy. 
 
 
Taxislužba 
Taxislužbu zajišťuje v působnosti dopravního úřadu Městského úřadu Trutnov 30 dopravců s 34 
vozidly a je evidováno 58 řidičů taxislužby. Vydáno nebo zrušeno bylo 6 průkazů řidiče taxi. 
Zařazeno nebo vyřazeno (evidence vozidel taxi) bylo 19 vozidel 
 
Stanice měření emisí 
U stanic měření emisí nebyly v roce 2016 provedeny žádné změny. 
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Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních 
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných na území obce s rozšířenou působností. 
Rozsah činnosti je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření 

 2014 2015 2016 

Stavební povolení, změny stavby 33 29 26 

Kolaudační souhlas a předčasné užívání 28 34 24 

Ohlášení 7 7 7 

Ostatní (vyjádření, závazná stanoviska, sdělení apod.) 205 278 256 

Výjimky 1 0 0 
 
Přehled významných staveb povolených a realizovaných v roce 2016: 
Stavební povolení: 
- Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty Suchovršice 
- Chodník pro pěší - II. Část, obec Trutnov, část obce Volanov 
- Úprava a oprava krytů ul. Blanická, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí 
- Ochranné ostrůvky na přechodech pro chodce na silnici I/16 
- Rekonstrukce silnice II/300 Žacléř, křižovatka u hotelu Sport 
- Dopravní ostrůvek na silnici I/14 Trutnov, část obce Bohuslavice 
 
Užívání staveb: 
- Chodník podél přístupové komunikace k ZŠ R. Frimla, Trutnov, Střední Předměstí 
- Ochranné ostrůvky na silnici I/14, ulice Náchodská a Pražská 
- Most v Mlýnské ulici na toku Pilníkovského potoka, obec Pilníkov 
- Rekonstrukce vozovek a chodníků v ulici Horská, Trutnov, Horní Staré Město 
- Oprava cesty na Kvíčalu, obec Velké Svatoňovice a obec Batňovice 
- Výstavba chodníků podél I/16 v centrální části obce Chotěvice 
- Rekonstrukce silnice a propustku na silnici III/3014 obec Velké Svatoňovice a Malé Svatoňovice 
- Chodníky podél silnice III/30015, obec Hajnice 
- Chodníky podél silnice II/304, obec Havlovice 
 
 
 
Památková péče 
 
 
Památková péče odboru výstavby zajišťuje činnost na úseku státní správy dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Výkon státní správy je uplatňován na celém 
správním obvodu obce s rozšířenou působností.  
 
Agenda státní památkové péče zahrnuje celkem 493 nemovitých kulturních památek a 167 
movitých kulturních památek, území tří městských památkových zón – Trutnov, Žacléř, Pilníkov  
a pěti vesnických zón lidové architektury – Dolní Vernéřovice (Jívka), Radvanice, Modrý Důl (Pec 
pod Sněžkou), Velké Tippeltovy boudy (Pec pod Sněžkou – Velká Úpa) a Šímovy chalupy (Malá 
Úpa – Dolní Malá Úpa). Na území správního obvodu byla prohlášena i dvě ochranná pásma – dům 
č.p. 99 Vestřev (Dolní Olešnice) a č.p. 36 Studenec.  
 
Památková péče administruje dotační program Ministerstva kultury ČR – „Podpora kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V roce 2016 bylo do tohoto programu 
zařazeno 13 památkově chráněných objektů a byla získána dotace ve výši 2.280.000 Kč. Dále 
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památková péče spolupracuje ve věci dotací s odbornou organizací památkové péče, kterou je 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově. Ve spolupráci s ním se podařilo 
z Havarijního programu získat na tři objekty dotaci ve výši 870.000 Kč, z Programu péče  
o vesnické památkové rezervace a zóny na dvě akce 570.000 Kč a z Programu restaurování 
movitých kulturních památek na jednu památku dotaci ve výši 180.000 Kč .  
Dále ve spolupráci s odborem rozvoje města zásluhou velmi kvalitně zpracovaného Programu 
regenerace městské památkové zóny Trutnov obdrželo město Trutnov z dotačního programu 
Ministerstva kultury ČR na šest kulturních památek dotaci ve výši 1.795.000 Kč.  
 
Přehled vydaných rozhodnutí a vyjádření 
 2014 2015 2016 

Počet vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek - památky  108 105 91 
Počet vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek - objekty 
v zónách 35   29 27 

Počet vyjádření - souhrnná stanoviska 139 215 294 

Vyjádření ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku 4    2 1 

Stanoviska k územně plánovací dokumentaci 5    5  6 

Počet vykonaných dozorů při obnově kulturních památek                                               46  52 58 

Vyjádření k archeologii 235 216 244 

Ostatní vyjádření  58   72 90 
              
  
Významné akce v r. 2016: 
 
- postupná obnova fasád, podloubí, zádlažby, výplní otvorů městských objektů situovaných na 

území Městské památkové zóny Trutnov ve spolupráci s MEBYS Trutnov, s.r.o.; 
- další etapa obnovy fasády na objektu Muzea Podkrkonoší v Trutnově a výměna krovu a krytiny 

na objektu č. p. 36 v Trutnově; 
- pokračování obnovy zříceniny hradu Vízmburk v Havlovicích; 
- další etapa obnovy bývalých důlních památek v katastru obce Lampertice – důl Jiří, Jan, Julie 

(hornický skanzen); 
- dokončení obnovy interiéru a restaurování oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním 

Maršově – financován z grantu EHP 2009-2014 (Norské fondy); 
- další etapa záchrany kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově (statické zajištění klenby) – dotace 

z Programu záchrany architektonického dědictví; 
- záchrana horských chalup č. p. 95 a 46 v Horní Malé Úpě, č. p. 84 v Dolní Malé Úpě, č. p. 95 

v Peci pod Sněžkou a č. p. 18 ve Velké Úpě; 
- I. etapa restaurátorských prací na Mariánském sloupu v Žacléři; 
- výměna střešní krytiny na objektu č. p. 35 v Malé Úpě a obnova nosných konstrukcí na objektu 

č. p. 102 v Modrém Dole v Peci pod Sněžkou – objekty na území zón lidové architektury; 
- záchranné práce zaměřené na obnovu střechy a krovu na kostelích ve Rtyni v Podkrkonoší  

a Dolní Olešnici; 
- výměna roubení na významném objektu lidové architektury – Rychta č. p. 1 v Markoušovicích. 
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ    
 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- oddělení registrace 
- oddělení kontroly 
 
Základní působnost odboru 
Odbor jako obecní živnostenský úřad plní funkci Centrálního registračního místa pro podnikatele, 
kteří podnikají v režimu živnostenského zákona. Vede živnostenský rejstřík, evidenci 
zemědělských podnikatelů a plní úkoly v rozsahu zákona o zemědělství.  
Provádí živnostenskou kontrolu a kontrolu dodržování podmínek stanovených příslušnými zákony 
při prodeji a značení lihovin a tabákových výrobků, při provozu zastaváren, v oblasti ochrany 
spotřebitele a provozování cestovních kanceláří. 
 
Je kontaktním místem Czech POINT, prostřednictvím kterého lze požádat o výpis z veřejných  
i neveřejných rejstříků. 
 
 
 
 
Oddělení registrace 
 
 
Živnostenský úřad se i v loňském roce snažil vycházet klientům vstříc, pokračoval v trendu 
odstraňování administrativní zátěže a pomáhal podnikatelům při oznamování různých registračních 
údajů pro jiné úřady prostřednictvím centrálního registračního místa, které je na úřadu zřízeno. 
 
V průběhu roku 2016 pracovníci registrace živností mimo běžnou registrační činnost prováděli 
v souvislosti se změnami zákona transformace vybraných živností a průběžně aktualizovali data  
v registru živnostenského podnikání. Každý rok vzrůstá celkový počet podnikatelů ve správním 
obvodu. Tento trend se týká jak fyzických, tak právnických osob. 
 
Poměrně rozsáhlá činnost byla prováděna v loňském roce též při kontrole povinnosti podnikatele 
na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má umístěno 
sídlo. 
 
 
Počet podnikatelů ve správním obvodu 

počty 
k 31.12. 

Fyzické osoby Právnické osoby 
Celkem 

tuzemské zahraniční tuzemské zahraniční 

2014 11.587 202 1.405 2 13.196 

2015 11.684 211 1.442 3 13.340 

2016 11.761 221 1.482 2 13.466 
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Živnostenská oprávnění podle druhu a typu subjektu 
   Koncesovaná Volná Řemeslná Vázaná 

Fyzická osoba 
tuzemská 

2013 609 9.287 5.525 1.410 

2014 910 9.425 5.637 1.487 

2015 959 9.569 5.729 1.558 

2016 997 9.704 5.789 1.619 

Fyzická osoba 
zahraniční 

2013 18 204 62 9 

2014 28 186 57 9 

2015 30 193 63 10 

2016 33 205 67 11 

Právnická osoba 
tuzemská 

2013 187 1.296 689 336 

2014 272 1.346 741 352 

2015 301 1.390 763 362 

2016 338 1.434 820 365 

Právnická osoba 
zahraniční 

2013 0 2 0 0 

2014 0 2 0 0 

2015 0 3 0 0 

2016 0 3 0 0 

Celkem 

2013 814 10.789 6.276 1.755 

2014 1.210 10.959 6.435 1.848 

2015 1.290 11.155 6.555 1.930 

2016 1.368 11.346 6.676 1.995 
 
 
Celkový přehled nejčastěji vydaných živností k 31.12. 

 2014 2015 2016 
Hostinská činnost 1.559 1.591 1.617 
Zednictví 831 849 852 
Zámečnictví, nástrojařství 511 520 525 
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 417 429 434 
Truhlářství, podlahářství 406 413 420 
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 734 810 880 
Silniční motorová doprava 353 363 366 
Pokrývačství, tesařství 340 347 347 
Instalace a opravy elektrických a elektronických strojů a přístrojů 326 333 353 
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 346 387 416 
Malířství, lakýrnictví, natěračství 308 321 328 
Montáž, opravy elektrických zařízení 302 309 326 
Opravy silničních vozidel 275 283 285 
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Živnostenský odbor provádí ztotožňování údajů osob vedených v informačním systému Registru 
živnostenského podnikání (IS RŽP) s údaji osob v ostatních příslušných základních registrech. Na 
základě informace (avíza) z příslušného základního registru tak registrační oddělení kontroluje, 
zda nedochází k nesouladu mezi údaji v základních registrech a údaji v IS RŽP. Pokud k takovému 
nesouladu dochází, je úřad povinen podnikatele vyzvat, aby referenční údaje dal do souladu se 
základními registry. Za rok 2016 obdržel 4.813 avíz z obchodního rejstříku a základních registrů, 
které signalizovaly nesoulad osobních údajů podnikatelů vedených v živnostenském rejstříku. Proti 
roku 2015 je to opět drobný nárůst. 
 
 
Statistika činnosti - avíza 

Zdroj avíza 
Počet 

2014 2015 2016 

Evidence osob 1.468 1.554 1.415 

Obchodní rejstřík 1.211 1.777 2.161 

Registr obyvatel (ROB) 987 1.047 924 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 54 1 8 

Insolvenční rejstřík 297 379 305 
 
 
Počet provozoven k 31.12. 

 2014 2015 2016 

Provozovny vlastních subjektů 3.614 3.576 3.422 

Provozovny vlastních subjektů ve správním obvodu 3.089 3.067 2.951 

Provozovny ve správním obvodu 4.274 4.204 4.086 
 
 
Dokumenty vydané registračním oddělením 

 2014 2015 2016 

Výpis z živnostenského rejstříku 2.369 1.723 1.736 

Rozhodnutí o udělení koncese 580 112 115 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost 255 235 218 

Usnesení o zastavení řízení - z moci úřední 13 23 7 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 52 64 59 

Rozhodnutí o změně koncese 29 23 9 

Vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku 1.164 746 717 

Vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku 263 135 128 

Pokračování provozování živnosti 462 418 381 

Přerušení provozování živnosti 1.331 1.165 1.116 

Zápis adresy pro vypořádání závazků 135 128 122 

Žádost o stanovisko ke koncesi 20 23 18 

Ostatní dokumenty (oznámení, výzvy, žádosti, potvrzení) 606 694 744 

Celkem 7.279 5.489 5.370 
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Evidence zemědělských podnikatelů 
 
Oddělení registrace je rovněž pověřeno k provádění veškeré činnosti spojené s registrací 
zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem o zemědělství. Kromě vydávání „Osvědčení  
o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“ je rovněž zajišťováno provádění změn na 
základě oznámení podnikatele nebo informace ze základních registrů.  
V důsledku legislativních změn a podmínek poskytování dotací v zemědělství došlo k dalšímu 
nárůstu zemědělských podnikatelů. V roce 2016 byl zaregistrováno 21 nových zemědělských 
subjektů.  
 
Počet zemědělských podnikatelů ve správním obvodu k 31.12. 

 
Fyzické osoby Právnické osoby 

Celkem 
tuzemské zahraniční tuzemské zahraniční 

2013 211 1 37 0 249 

2014 221 1 37 0 259 

2015 294 1 40 0 335 

2016 303 0 43 0 346 
 
  
Celkový příjem do rozpočtu města za správní poplatky vybrané oddělením registrace  
 2014 2015 2016 

Správní poplatky celkem 681.430 Kč 715.060 Kč 625.215 Kč 
 
 
 
 
Oddělení kontroly 
 
 
Kontrolní a dozorová činnost pro rok 2016, včetně jejího zaměření, byla dána plánem kontrol 
odboru živnostenského na jednotlivá pololetí roku 2016 a rámcovým plánem společných kontrol 
živnostenských úřadů a České obchodní inspekce. 
Kromě standardní kontrolní a dozorové činnosti se pracovníci kontrolního oddělení podíleli i na 
několika kontrolních akcích, které byly realizovány v úzké součinnosti s jinými specializovanými 
orgány státní správy (zejména s ČOI, Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje  
a Policií ČR), či na celorepublikových kontrolních akcích (např. akce „Alkohol“). 
 
Podnikatelům byly v roce 2016 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 102.700 Kč. 
 
 

Činnost kontrolního oddělení  

  
Fyzické osoby Právnické osoby 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Počet kontrol 412 389 393 126 196 146 

Počet uložených blokových pokut 45 47 40 25 34 16 
Počet uložených pokut ve správním 
řízení 5 5 6 3 4 0 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 
Odbor vykonává z více než 90 % státní správu v přenesené působnosti. Skládá se ze dvou 
oddělení, a to z oddělení ochrany krajiny a oddělení ochrany prostředí a vodního hodpodářství. Na 
úseku vodního hospodářství je zároveň speciálním stavebním úřadem. V oblasti samosprávy je 
Odborem životního prostředí zajišťována problematika odpadového hospodářství a správa útulku 
pro opuštěné a zatoulané psy. 
 
Vnitřní členění odboru 
- vedoucí odboru 
- administrativa 
- oddělení ochrany krajiny 
- oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 
 
 
 
Oddělení ochrany krajiny 
 
 
Státní správa lesů  
V rámci své působnosti vydává Odbor životního prostředí 
- rozhodnutí o odnětí pozemků pro plnění funkce lesa včetně stanovení poplatku za odnětí, 
- souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby,  
- rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda pozemek je, či není určený k plnění funkce lesa, 
- povolení výjimky ke lhůtě pro zalesnění a zajištění lesních porostů,  
- povolení výjimky k těžbě v porostech mladších 80 let,  
- stanovisko k provedení těžby úmyslné, která překročí 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, 
- rozhodnutí o nezbytně nutných opatřeních zajišťujících bezpečnost osob a majetku.  
 
Odbor provádí kontroly oprávněnosti čerpání dotace na obnovu lesních porostů, kontroly zalesnění 
a zajištění holin a kontroly na výskyt kůrovce. Vlastníkům lesů poskytuje metodickou pomoc. 
 
Státní správa lesů 2014 2015 2016 

Vydaná rozhodnutí  63 80 65 

Vydaná závazná stanoviska 104 94 156 

Vydaná ostatní stanoviska 55 45 51 

Vyjádření do souhrnných stanovisek odboru 262 196 258 

Vyjádření do koordinovaných stanovisek MěÚ 139 219 295 
 
Státní správa myslivosti 
- rozhoduje o uznávání a zániku honiteb a o změně jejich hranic, 
- registruje honební společenstva, vede jejich rejstřík, 
- povoluje odlov zvěře v době hájení a na nehonebních pozemcích, 
- povoluje odlov nenormované spárkaté zvěře, 
- jmenuje myslivecké hospodáře a myslivecké přísežné stráže pro každou honitbu, 
- vydává lovecké lístky pro české občany i pro cizince, 
- projednává přestupky a správní delikty na úseku myslivosti. 
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Státní správa myslivosti 2014 2015 2016 

Změny hranic honiteb 0 0  0 

Rozhodnutí o povolení lovu zvěře 25  27 29 

Vyjádření k odlovu 25  27 31 

Vydané lovecké lístky  37 37 34 

Zpracované myslivecké plány (počet/na honitbách) 110/30 110/30 110/30 

Počet mysliveckých stráží  79 79  79 

Počet nových mysliveckých hospodářů 0 0 0 

Vydané plomby k označení ulovené zvěře 1.480 1.940 1.790 
 
 
Státní správa rybářství 
Odbor životního prostředí podle zákona o rybářství na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského 
revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci rybářských stráží ve své 
působnosti. Dále vydává a odebírá rybářské lístky, projednává přestupky a správní delikty. 
 
Státní správa rybářství 2014 2015 2016 

Počet vydaných rybářských lístků 217 326 270 

Počet rybářských stráží 40 40 46 

Správní poplatek za vydání rybářských lístků  62.800 Kč 112.750 Kč  84.850 Kč 
 
 
Státní dotace 
Odbor životního prostředí přijal a zajišťoval státní dotace na: 
- činnost odborného lesního hospodáře, 
- výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.  
 
Přijaté státní dotace  2014 2015 2016 

Činnost lesního hospodáře 663.933 Kč 664.675 Kč 665.102 Kč 

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 145.300 Kč 101.350 Kč 91.700 Kč 

Dotační tituly celkem 809.233 Kč 766.025 Kč 756.802 Kč 
 
 
Ochrana ovzduší 
Obec s rozšířenou působností jako dotčený orgán státní správy v ochraně ovzduší vydává 
závazná stanoviska v územním řízení, stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu 
a kontroluje dodržování povinností u všech nevyjmenovaných zdrojů. 
 
Ochrana ovzduší 2014 2015 2016 

Stanoviska v rámci souhrnných stanovisek odboru 292 196 258 

Stanoviska v rámci koordinovaných stanovisek MěÚ 139 219 295 
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Ochrana přírody a krajiny 
Odbor životního prostředí vydává správní rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření k územnímu  
i stavebnímu řízení a k územním plánům obcí. Mezi další činnosti patří vyhlašování památných 
stromů na území pověřené obce, vyhlašování přírodních parků a hodnocení a vymezování 
územního systému ekologické stability. 
 
Správní řízení  2014 2015 2016 

Vyjádření do souhrnných stanovisek 196 138 199 

Vyjádření do koordinovaných stanovisek 126 193 247 

Vydaná rozhodnutí na kácení dřevin  69 92 88 

Vydaná závazná stanoviska k zásahům do VKP  58 43 26 

Vydaná závazná stanoviska k zalesnění  0 1 1 

Vydaná povolení k výsadbám GNDD 2 2 0 

Řízení o přestupcích  3 3 4 

Řízení - odchylný postup při ochraně ptáků 2 2 1 
Vyhlášení památných stromů, zásahy do ochranných 
pásem  0 0 4 

VKP - významný krajinný prvek 
GNDD - geograficky nepůvodní druh dřevin 
 
 
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy 
V roce 2016 bylo v útulku přijato 182 opuštěných a zatoulaných psů. Z toho jich bylo 69 předáno 
původním majitelům a 108 náhradním (novým) majitelům. Do dalšího roku zůstalo v útulku 5 psů.  
Příjem z provozu útulku dosáhl částky 211.040 Kč, náklady na provoz činily 358.097 Kč. Náklady 
jsou oproti předchozím letům lehce zvýšené a příjmy naopak nižší. Během roku byly prováděny 
drobné opravy, došlo k dílčí výměně spodních částí venkovních prorezavělých mříží a bylo nutné 
koupit novou pračku a bojler na teplou vodu. Nižší příjmy jsou způsobeny klesajícím zájmem 
okolních obcí o umísťování psů v našem útulku. Díky věcným a finančním darům občanů i firem 
jsme celý rok nemuseli kupovat granule.  
Krmných dnů bylo 5.209, což představuje průměrný denní stav 14 psů. Vzhledem k tomu, že není 
kapacita útulku plně využita, provozujeme od 01.01.2013 v rámci útulku i hotel pro psy. 
Umožňujeme tak nejen trutnovským občanům krátkodobé umístění psů v případě jejich nemoci, 
dovolené a podobně. Takto bylo v útulku „ubytováno“ 39 psů, což pro útulek znamená další příjem 
ve výši 65.595 Kč.  
V útulku nadále pracují dvě pracovnice na celý úvazek a dvě brigádnice, které vypomáhají  
o dovolených a víkendech nebo v případě nemoci. 
 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu zajišťuje Odbor životního prostředí tyto činnosti: 
- rozhoduje v pochybnostech o tom, zda pozemek je, či není součástí zemědělského půdního 

fondu,  
- rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,  
- vydává závazná stanoviska – souhlasy s trvalým či dočasným odnětím půdy ze zemědělského 

půdního fondu,  
- vydává závazná stanoviska – souhlasy s trasou nadzemních vedení,   
- ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové činnosti. 
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Souhlasy s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu 

Účel odnětí Bytová 
výstavba Průmysl Doprava 

a sítě 
Rekreace 
a sport 

Vodní 
hospod. Zalesnění Ostatní 

Počet souhlasů 49 3 31 19 6 1 21 

Výměra ha 1,0681 0,7085 1,1722 0,229 0,3399 0,5018 0,893 
 
 
Souhlasy s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu 

Účel odnětí Bytová 
výstavba Průmysl Doprava 

a sítě 
Rekreace 
a sport 

Vodní 
hospod. Zalesnění Ostatní 

Počet souhlasů 0 0 0 3 0 0 0 

Výměra ha 0 0  0 0,0446 0 0 0 
 
V roce 2016 vydal Odbor životního prostředí 11 rozhodnutí v pochybnostech, 1 rozhodnutí o 
uložení sedimentů, 7 výzev k odstranění závad zjištěných při dozorové činnosti a 41 rozhodnutí o 
odvodech za odnětí půdy. 
 
 
 
Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 
 
 
Odbor životního prostředí je příslušným vodoprávním a speciálním stavebním úřadem pro území 
obce s rozšířenou působností. Vykonává činnosti v rozsahu vodního zákona i zákona  
o vodovodech a kanalizacích, vydává povolení potřebná k realizaci vodních staveb včetně 
povolení k užívání podle stavebního zákona, spolupracuje na povodňových prohlídkách, řídí práce 
při likvidaci havárií na úseku vodního hospodářství. Dále vodoprávní úřad ukládá opatření 
k odstranění následků nedovoleného nakládání s vodami nebo následků havárií. Vodoprávní úřad 
vede evidenci staveb vodních děl, např. studen, čistíren odpadních vod, kanalizací, vodovodů, 
malých vodních elektráren, malých vodních nádrží, dále eviduje významné znečišťovatele  
a producenty odpadních vod a současně subjekty, které nakládají se závadnými látkami 
(schvalování havarijních plánů). Vodoprávní úřad jako dotčený subjekt spolupracuje při tvorbě 
územních a regulačních plánů. Zástupci vodoprávního úřadu celkově dozírají na dodržování 
jednotlivých ustanovení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, ukládají opatření 
k odstranění zjištěných závad a především sledují, zda jsou dodržována jimi vydaná rozhodnutí 
nebo jiná opatření. 
 
Studny 2014 2015 2016 

Povolení k odběru 29 45 45 

Stavební povolení 12 13 19 

Kolaudace 18 10 9 
    

ČOV 2014 2015 2016 

Povolení k vypouštění 67 94 78 

Stavební povolení 67 62 46 

Kolaudace 70 48 44 
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Vodovody, kanalizace 2014 2015 2016 

Stavební povolení 25 14 32 

Kolaudace 25 24 17 
    

Ostatní 2014 2015 2016 
Stavební povolení  
(malé vodní elektrárny, malé vodní nádrže…) 3 7 12 

Kolaudace (malé vodní elektrárny, malé vodní nádrže…) 6 16 8 
Povolení k nakládání s vodami 6 8 21 
Schválení manipulačních, kanalizačních řádů, havarijních 
plánů 35 33 20 

Souhlasy pro úpravy vodních toků 20 8 14 
Jiná rozhodnutí 64 25 38 
Vyjádření, sdělení, stanoviska, osvědčení 142 108 114 
Projednané přestupky, stížnosti 19 4 4 

    
Celkový počet podání: 507 537 564 

 
Odpadové hospodářství 
Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává 
v souladu se zákonem o odpadech souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasy 
k upuštění od třídění a společného shromažďování odpadů, vyjadřuje se ke stavebním řízením  
a také kontroluje dodržování zákona o odpadech. 
 
Úkon 2014 2015 2016 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady*) 1  1 2 

Zastavení řízení 9 1 3 

Souhlas s upuštěním od třídění*) 1 3 4 

Vyjádření ke stavebnímu řízení 401  416 553 
*) Souhlasy jsou vydávány na 4 roky. 
 
Odbor také jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství spravuje evidenci odpadů 
za celé území obce s rozšířenou působností. Výsledky jsou dále zasílány společnosti CENIA, která 
je zpracovává za celou republiku 
 
Hlášení o nakládání s odpady  2014 2015 2016 

Podaná hlášení 429  445 521 

Množství odpadů v t za ORP 196.128 194.268 271.810 
 
Dále jsou v rámci státní správy i samosprávy prováděny kontroly a řešeny vnější podněty. 
 
 2014 2015 2016 
Kontroly 8  5 6 
Podněty 21 15 18 
Pokuty 0 0  0 
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V samostané působnosti vede Odbor životního prostředí evidenci nakládání s odpady v Trutnově. 
 
Komodita 2014 2015 2016 

Plast 258 t 272 t 275 t 

Papír 322 t 317 t 318 t 

Sklo 382 t 298 t 296 t 

Nebezpečný odpad 86 t 25 t 9 t 

Objemný odpad 1.446 t 1.301 t 1.577 t 

Komunál 5.396 t 5.232 t 5.422 t 
 
Za třídění odpadů náleží městu odměna v souladu se smlouvou uzavřenou mezi městem Trutnov  
a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.  
 
Hlášení o nakládání s odpady  2014 2015 2016 

Odměna za třídění odpadů (viz smlouva s EKO-KOM a. s.) 2.289.000 2.170.439 2.298.677 
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