Město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice
_________________________________________________________________________________________

Yveta Šebková
V Netolicích, dne 7.2.2017
Věc: Poskytnutí informace
Dne 23.1.2017 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 21.1.2017, prostřednictvím které žádáte o
poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tedy konkrétně o sdělení složení přestupkové
komise, počtu došlých přestupků, způsobu jejich vyřešení a výše vybraných pokut, a to za
období od 1.7.2015 do 31.12.2016.
Ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. a) zmíněného zákona sděluji následující.
Členem přestupkové komise jsem prozatím pouze já a paní Babůrková. Vzhledem ke
skutečnosti, že projednávání přestupků v tomto složení přestupkové komise, a to zejména s
přihlédnutím k nutnosti plnění ostatních pracovních povinností mých a povinností paní
Babůrkové, je prakticky nerealizovatelné, řešila přestupková komise pouze ta podání, která
nesnesla odkladu, tedy zejména věci, které bylo nezbytné postoupit jinému správnímu orgánu
nebo případy, u nichž by mohla být namítána podjatost. Vzhledem k probíhajícím novelizacím
zákona o přestupcích nebylo dlouho zřejmé, zda tato pravomoc bude úřadům s pověřeným
obecním úřadem zachována nebo zda bude delegována pouze úřadům obcí s rozšířenou
působností. Protože je však nyní už zřejmé, že v roce 2017 bude zmíněný zákon novelizován
velmi podstatně a nároky na vzdělávání pracovníků vykonávající tuto agendu budou rovněž
umocněny, bylo nám ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje doporučeno uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s obecním úřadem obce s rozšířenou působností. V této souvislosti
probíhala v posledním čtvrtletí loňského roku jednání s Městským úřadem ve Vodňanech a nyní
probíhají jednání s Městským úřadem v Prachaticích.
V uvedeném období bylo MěÚ Netolice oznámeno 61 podezření ze spáchání přestupků (za
přestupek lze takové jednání označit až v okamžiku, kdy je prokázáno, že se o přestupek jedná
a že jej spáchala konkrétní osoba), 6 věcí bylo postoupeno, 3 věci byly odloženy a 5 věcí bylo
vyřešeno v rámci blokového řízení, přičemž byly uloženy pokuty v celkové výši 3.000,- Kč.

Mgr. Tomáš Koblenc
tajemník MěÚ Netolice

