KOMPETENCE KRAJŮ

TABULKA KOMPETENCÍ

předkládá návrhy zákonů
poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR

vypracovává rozhodnutí k
nakládání s nebezpečnými odpady
v množství do 100 tun odpadů za
rok

schvaluje k vodním dílům
provozní řády, manipulační řády a
kanalizační řády

uděluje souhlas k provozování
zařízení a k plánu úprav skládky

zřizuje hřbitovy

uděluje souhlas ke změně louky
nebo pastviny na ornou půdu

schvaluje rámcový vzdělávací
program, finanční dotace na
žáka...

vyhlašuje přírodní park, přírodní
rezervaci nebo památku

vydává povolení provozovat
vodovod nebo kanalizaci

určuje výši spotřební daně

navrhuje a schvaluje státní
rozpočet

buduje chodníky

řeší strategie ochrany vodních
zdrojů a ochrany jakosti
povrchových a podzemních vod

provádí údržbu místních
komunikací

zřizuje základní a mateřské školy
aj.

poskytuje příspěvek na obnovu a
zachování kulturních památek v
majetku soukromých subjektů

zodpovídá za silnice první třídy a
dálnice

zřizuje střední školy, speciální
základní školy aj.

zodpovídá za stav a stavbu silnic
druhé a třetí třídy

zpracování koncepce dopravní
politiky a strategie veřejné osobní
dopravy

vyhlašuje národní park a
chráněnou krajinnou oblast

zřizuje kojenecké a diagnostické
ústavy

vyjadřuje se k vyhlašování a rušení
zvláště chráněných území (NP,
CHKO, NPR …)

schvaluje jízdní řády veřejné
dopravy

vytváří strategie pro podporu
podnikatelů v ČR

rozhoduje o udělení povolení k
restaurování kulturních památek a
povolení k provádění
archeologických výzkumů

rozhoduje o výši daně z
nemovitostí

zařizuje svoz a likvidaci odpadů

Správné řešení:
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