KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor správní a Krajský živnostenský úřad
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 132687/2016

Sp. zn.: S - JMK 125067/2016
OSPŽ

Brno 26.09.2016

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje podle ustanovení § 65 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a podle § 2 vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, ve věci převodu výkonu přenesené působnosti na pověřený obecní úřad rozhodl

takto:
výkon přestupkové agendy jako výkon přenesené působnosti bude pro obec Vevčice, okres Znojmo bude
zajišťovat od 10.10.2016 příslušný pověřený obecní úřad – Městský úřad Znojmo a to za období od
01.09.2016 do 30.06.2017.
Zmocnění se týká projednávání přestupků podle ustanovení §§ 46, 47, 47b, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a další přestupky k jejichž projednání je příslušný orgán
obce podle zvláštních zákonů.
Město Jevišovice předá do 10.10.2016 Městskému úřadu Znojmo veškerá oznámení o přestupku, která
obdržela v období od 01.09.2016 do data doručení tohoto rozhodnutí.
Obec Vevčice poskytne ze svého rozpočtu městu Znojmo jako příspěvek na výkon přenesené působnosti ve
výše uvedeném rozsahu částku 2 500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za řízení o přestupku,
které je ukončeno vydáním rozhodnutí o vině a sankci nebo zastavením řízení a částku ve výši 500,-Kč
(slovy: pět set korun českých) za vyřízení přestupku jiným způsobem např. vydáním příkazu, blokovým
řízením, odložením, postoupením věci. Podkladem pro zaplacení příspěvku bude účetní doklad-faktura s 15
denní splatností ode dne jeho doručení, který město Znojmo vystaví vždy do 20. dne měsíce následujícího
po ukončení pololetí.
Odůvodnění
Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 12.08.2016 žádost obce Vevčice
o rozhodnutí, ke které komisi pro projednávání přestupků bude obec Vevčice příslušná po skončení činnosti
Komise pro projednávání přestupků města Jevišovice a dále obec Vevčice žádala o sdělení, zda je možné
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vevčice a městem Znojmo k zabezpečení agendy přestupků proti
občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku.
Obec Vevčice zároveň prohlásila, že po skončení platnosti veřejnoprávní smlouvy, kterou měla uzavřenou
s městem Jevišovice k zabezpečení agendy přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému
pořádku a v souvislosti s nastávajícími legislativními změnami není schopna zajišťovat činnost komise pro
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projednávání přestupků vlastními silami a nemá pro její činnost vytvořeny potřebné organizační, personální,
materiální a finanční podmínky.
Krajský úřad uvedenou žádost podle obsahu posoudil jako žádost o převedení výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků podle ust. § 65 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), podle kterého nezabezpečuje-li orgán
obce výkon přenesené působnosti stanovené mu zákonem, rozhodne krajský úřad, že pro ni bude
přenesenou působnost nebo její část, vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří.
Krajský úřad pro úplnost dodává, že však není oprávněn rozhodovat, o tom, zda dva právní subjekty projeví
vůli k uzavření veřejnoprávní smlouvy, ale pouze dává souhlas k podepsané veřejnoprávní smlouvě, pokud
splňuje podmínky stanovené v ust. § 63 zákona o obcích a § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, proto se nemůže vyjádřit k žádosti o sdělení, zda je možné uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vevčice a městem Znojmo k zabezpečení agendy přestupků proti
občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku.
Krajský úřad uvedenou žádost shledal jako opodstatněnou, neboť zjistil, že dne 03.08.2016 nabylo právní
moci rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi městem Jevišovice a obcí Vevčice k zabezpečení agendy přestupků. Dodatkem č. 1 se mění
ustanovení čl. IV. smlouvy „Doba trvání smlouvy“ tak, že se smlouva uzavírá na dobu určitou do 31.08.2016.
Obec Vevčice nemá k dispozici osobu, která by splňovala kvalifikační předpoklady stanovené pro předsedu
komise pro projednávání přestupků v § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů a ani se jí nepodařilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění výkonu přestupkové
agendy s jinou obcí ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností (Rada města Znojma
usnesením č. 68/2016 bod 3386 ze dne 29.07.2016 neschválila uzavření veřejnoprávních smluv na výkon
přestupkové agendy s obcemi, které podaly žádost na základě ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem
Jevišovice). V současné době tedy není v této obci záruka řádného a kvalifikovaného výkonu státní správy
na úseku projednávání přestupků, a proto krajský úřad rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona o obcích krajský úřad zároveň s rozhodnutím o převedení výkonu přenesené
působnosti na příslušný pověřený obecní úřad rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené
působnosti v převáděné části. Výši příspěvku na výkon přestupkové agendy, který bude obec Vevčice
poskytovat ze svého rozpočtu městu Znojmo, stanovil krajský úřad po prošetření místních podmínek
s přihlédnutím k výši příspěvku na výkon přenesené působnosti, který obec Vevčice obdrží ze státního
rozpočtu na rok 2016 v částce 54 999,- Kč a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2015 nebyl v obci
spáchán žádný přestupek tak, aby nebyla tato částka překročena.
Poučení
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce obce Vevčice nejméně po dobu 15 dnů ode dne jeho
doručení.
otisk
úředního

JUDr. Lenka Cundová
vedoucí odboru

razítka

Vyřizuje: JUDr. Eva Sychrová, vedoucí oddělení správního, tel. 541 652 216
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Rozdělovník:
Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo, DS
Obec Vevčice, Vevčice 10,671 53 Jevišovice, DS
Město Jevišovice, Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice, DS

Počet listů rozhodnutí:
Počet příloh/listů příloh:
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