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*KUPAX00W8EC6*
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, a podle § 8 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:
1. Přenesenou působnost na úseku projednávání všech přestupků v rozsahu, který je
zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dalšími
zvláštními zákony svěřen obci Veliny, IČ 00274542, bude s účinností od 1.1.2021
vykonávat příslušný pověřený obecní úřad, Městský úřad Holice, IČ 00273571, a to až
do doby, než si obec Veliny zajistí výkon státní správy na úseku přestupků samostatně.
2. Zároveň krajský úřad rozhoduje o převodu 25 % z ročního příspěvku na výkon státní
správy na základní působnost poskytovaného obci Veliny městu Holice. Za výkon
přenesené působnosti od začátku čtvrtletí vydání tohoto rozhodnutí, tj. od 1.1.2021 až do
doby, kdy si obec výkon výše uvedené přenesené působnosti bude schopna zajistit
samostatně, se za každý ukončený měsíc převede 1/12 z 25 % ročního příspěvku na
výkon státní správy na základní působnost.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 19.11.2020 byla krajskému úřadu doručena žádost obce Veliny o převedení výkonu
státní správy na úseku přestupků na pověřený obecní úřad, neboť obec není schopna tuto
agendu zajišťovat samostatně. Tuto žádost obec odůvodňuje dlouhodobým problémem při
ustanovení přestupkové komise a neúspěchem při uzavření veřejnoprávní smlouvy
s městem Holice. V současné době tak není obec schopna personálně zabezpečit výkon
státní správy na úseku přestupků.
V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o obcích, státní správu, jejíž výkon byl zákonem
svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Neplní-li orgán
obce povinnosti dle citovaného ustanovení, rozhodne krajský úřad dle § 65 odst. 1 zákona o
obcích, že pro tuto obec bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti
vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň
rozhodne o převodu příspěvku na výkon státní přenesené působnosti.
Na základě výše uvedeného rozhodl krajský úřad ve výrokové části, že přenesenou
působnost, která je zákonem svěřena orgánům obce Veliny na úseku přestupků bude
vykonávat pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec Veliny patří, tedy Městský

úřad Holice, neboť obec Veliny v současné době není schopna personálně zajišťovat výkon
státní správy na úseku přestupků, který je obci svěřen zákonem. Obec Veliny tak bude
povinna předat Městskému úřadu Holice všechny neukončené spisy týkající se řízení o
přestupku, k jejichž projednání byla obec příslušná, a to neprodleně, nejdéle však ve lhůtě
sedmi dnů od obdržení tohoto rozhodnutí. Nadále pak bude obec Veliny povinna postupovat
ve lhůtě nejdéle sedmi dnů Městskému úřadu Holice oznámení přestupků, či podezření
naplňující přestupkové jednání, které obec obdrží, a to až do doby, než si bude obec Veliny
zajišťovat výkon státní správy na úseku přestupků samostatně. O budoucím zajištění výkonu
státní správy na úseku přestupků samostatně bude obec Veliny povinna informovat krajský
úřad.
Krajský úřad zároveň druhou výrokovou částí předmětného rozhodnutí rozhodl v souladu
s ustanovením § 65 odst. 2 zákona o obcích o převedení příspěvku na výkon přenesené
působnosti, a to 25 % za výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.
Při stanovení výše odejmutého příspěvku na výkon přenesené působnosti zejména krajský
úřad vycházel z toho, že obec Veliny není stavebním úřadem ani matričním úřadem, tedy
státní správa je vykonávána v základním rozsahu. Zároveň byl zohledněn roční příspěvek na
výkon státní správy na základní působnost stanovený obci a dále bylo přihlédnuto, na
základě rozboru výkonu státní správy provedeného krajským úřadem, ke složitosti
přestupkového řízení, které patří k nejnáročnějším typům správního řízení ve srovnání např.
s řízením o místních poplatcích a vymáhání nedoplatků dle daňového řádu, CzechPoint,
vidimace, legalizace, evidence obyvatel, pozemní komunikace, kácení dřevin, vydávání
nařízení – trží řád, sociálně-právní ochrana dětí apod., kde se v mnoha případech jedná o
jednorázové úkony ve formě povinnosti součinnosti, poskytnutí informace apod. Dále bylo
krajským úřadem přihlédnuto ke mzdovým nákladům spojeným s agendou přestupků a
stejně tak i k režijním nákladům s přestupkovým řízením spojeným. Vzhledem k tomu, že
nelze dopředu konstatovat množství přestupků, které obec obdrží, neboť množství přestupků
nelze odvozovat dle počtu obyvatel, je výše příspěvku na výkon státní správy na úseku
přestupků stanovena paušální částkou vyjádřenou v procentech tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto rozhodnutí.
V souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
bude toto rozhodnutí zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu
Veliny.
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