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Poskytnutí informací 

Vážený pane, 
dne 13. 9. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost 
o poskytnutí informací o odvolacích řízeních na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, 
veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku dle ust. § 4 odst. 2, 5, 7, a 8 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu ve Vámi přiložené tabulce. 

K Vaší žádosti o informace krajský úřad sděluje, že v roce 2018 vydal 126 rozhodnutí o odvolání, z toho 2x 

rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a řízení zastavil, 77x rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému 
projednání, 29x rozhodnutí potvrdil a odvolání zamítnul, 1x rozhodnutí změnil a 17x odvolání zamítnul pro 
opožděnost nebo nepřípustnost.  

V roce 2019 vydal krajský úřad 186 rozhodnutí o odvolání, z nichž 6x rozhodnutí správního orgánu I. stupně 
zrušil a řízení zastavil, 112x rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání, 42x rozhodnutí potvrdil 
a odvolání zamítnul, 9x rozhodnutí změnil a 17x odvolání zamítnul pro opožděnost nebo nepřípustnost.  

V roce 2020 pak vydal krajský úřad 111 rozhodnutí o odvolání, z nichž 6x rozhodnutí správního orgánu 
I. stupně zrušil a řízení zastavil, 49x rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání, 35x rozhodnutí potvrdil 
a odvolání zamítnul, 6x rozhodnutí změnil a 15x odvolání zamítnul pro opožděnost nebo nepřípustnost. 

Jiných rozhodnutí vydal krajský úřad v roce 2018 22, v roce 2019 19, v roce 2020 40, vždy rozhodnutí 
správního orgánu I. stupně zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. 

Žalob proti rozhodnutí krajského úřadu bylo v roce 2018 podáno 5, z toho jednou bylo rozhodnutí krajského 
úřadu zrušeno, 2x byla žaloba zamítnuta, zbytek není rozhodnut. V roce 2019 pak 2 žaloby, jedna byla 
zastavena a jednou byla žaloba zamítnuta, v roce 2020 jedna žaloba, dosud nerozhodnuta. 

Vyplněnou tabulku posíláme v příloze. 
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S pozdravem 

 

 

JUDr. Eva Konečná 

právník oddělení správních činností 
a krajský živnostenský úřad 

 


