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Poskytnutí informací 

Vážený pane, 

dne 17. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajský živnostenský úřad 

(dále jen „krajský úřad“), doručena Vaše žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupu k informacím“).  

Krajský úřad žádáte o poskytnutí následujících informací: 

„1.) Žádám sdělit od vedoucího odboru vnitra krajského živnostenského úřadu, jestli starosta obce může ze své 

pozice podávat na občana oznámení o přestupku a sdělte, jestli jste se věcně a místně jakožto orgán krajského 

úřadu MSK tímto oznámením zabývali a jestli jste měli veškeré podklady k tomu, aby jste ze své moci přikázali 

Magistrátu města Třince, aby postupoval tak, že zahájil řízení o postupku.  

2.) Jestliže starosta obce ze své pozice podává jakékoliv oznámení na občana, kdo musí procesně schválit jeho 

postup, kdo o tom dále rozhoduje a jaké veškeré podklady musí mít starosta k tomu, aby vůbec jakékoliv 

oznámení na občana podal.“  

K Vaší žádosti krajský úřad uvádí následující: 

1.) Obecně lze konstatovat, že starosta obce může i ze své pozice podat oznámení o přestupku, například 

z důvodu, že obec bude v případném řízení o přestupku vystupovat jako poškozený za účelem ochrany majetku 

obce. Musí se však jednat o zájem obce jako takové, nikoliv samotného starosty. 

K otázce, zda krajský úřad měl veškeré podklady, které potřeboval k provedení delegace věci, lze uvést, že 

podklady byly dostatečné. Krajský úřad v usnesení o delegaci věci nepřikázal Magistrátu města Třince zahájit 

řízení o přestupku, pouze ho pověřil projednáním přestupkové věci. Je čistě v pravomoci a působnosti 

Magistrátu města Třince, jak s podnětem k zahájení přestupkového řízení naloží.  

2.) Pokud starosta obce podává oznámení o přestupku ze své pozice, jedná tak mimo jiné z důvodu, že 

zastupuje obec navenek (viz ust. § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů), a jeho postup nemusí nikdo (další orgán obce) schválit, nikdo o tom dále nerozhoduje 

 a je čistě na starostovi obce, jaké podklady k tomuto úkonu má míti k dispozici.  

S pozdravem 

 

 

JUDr. Eva Konečná 

právník oddělení správních činností 
a krajský živnostenský úřad 
 

 


