Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Návrh na personální posílení OSVV na úseku občanských průkazů
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Mgr. Lenka Krejčová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Důvodem návrhu organizační změny na odboru správním a vnitřních věcí je trvale vysoký počet
požadavků o nové doklady, a to občanské průkazy i cestovní pasy. Ve správním obvodu žije 22 814
trvale hlášených obyvatel. V současné dynamické době téměř všichni občané mají
od narození občanský průkaz a velká většina i cestovní pas. Zákon o občanských průkazech i
cestovních dokladech umožňuje přijímat jak žádosti o vyhotovení nových dokladů občanů správního
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim, tak i z okolních správních obvodů. Této možnosti
využívají zejména občané z přilehlých brněnských lokalit. K dalším úskalím patří z hlediska kapacity
pracoviště i výjezdy pracovnic k imobilním občanům správního obvodu a výjezdy do věznice v Kuřimi.
Agenda se stále více automatizuje a digitalizuje a je spojena se stále větší odborností a specializací
(změny zákonů, úpravy systémů, pořizování biometrických dat, zkoušky ZOZ, ovládání programů,
vstupy do celostátních informačních systémů). Pořízení žádosti o nový doklad i převzetí již
vyhotoveného dokladu vyžaduje neustálou pozornost a přesnost.
Schválením jedné pracovní pozice na odbor správní a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů a
cestovních dokladů, umožní jak zajištění plného chodu standardních pracovišť v budově úřadu (2
pracoviště pro příjem a výdej dokladů, 1 pracoviště pro výdej dokladů), tak i plné využití mobilního
pracoviště, které slouží k výjezdům k imobilním občanům našeho správního obvodu a výjezdům do
věznice v Kuřimi.
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Návrh na usnesení:
RM
zřizuje 1 nové pracovní místo referenta občanských průkazů a cestovních dokladů odboru
správního a vnitřních věcí a stanovuje celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do
Městského úřadu Kuřim na 84, a to od 01.03.2021.
Termín plnění: 01.03.2022
Zodpovídá: Mgr. Lenka Krejčová - vedoucí odboru
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