
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne
MMB/0033087/2015 3220/OVV/MMB/0467779/2014 Václavková, kl. 3460 2015-01-26

U S N E S E N Í
o pověření k projednání a rozhodnutí věci podle § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, jako nadřízený správní orgán Komise k projednávání 
přestupků městské části Brno-Bystrc (dále též „Komise“) pověřuje v souladu s ustanovením
§ 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 
nezpůsobilosti tohoto orgánu projednat a rozhodnout věc Marcely Šteflové, nar. , bytem 

(dále též „obviněná“ či „odvolatelka“), zastoupené zmocněncem 
Tomášem Pecinou, nar. 21. 4. 1966, bytem Slezská 56, 120 00 Praha, Komisi k projednávání 
přestupků městské části Brno-Jundrov.

Marcela Šteflová je správnímu orgánu oznamována pro přestupek proti pořádku v územní 
samosprávě podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“). Tohoto přestupku se měla dopustit tím, že dne 
8. 7. 2014 v blíže nezjištěné době před 20:09 hod. v blízkosti výběhu pro psy na ulici Černého 
v Brně venčila své psy bez vodítek a náhubků, čímž měla porušit ustanovení čl. 1 odst. 1 obecně 
závazné vyhlášky města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, prostřednictvím Komise obdržel odvolání Marcely 
Šteflové proti usnesení starosty Úřadu městské části Brno-Bystrc (dále jen „Úřad“) JUDr. Tomáše 
Kratochvíla, č.j. 14-10460/VV, ze dne 19. 11. 2014, kterým zčásti vyhověl uplatněné námitce 
podjatosti, kterou namítla obviněná vůči všem členům Komise. Výše specifikovaným usnesením 
starosty úřadu bylo zčásti vyhověno námitce podjatosti, a to tak, že Mgr. Šárka Sedláčková, 
předsedkyně Komise, je vyloučena z projednávání a rozhodování věci v řízení o přestupku 
č.j.14-10460 (sp. zn. OVV/KPP/325-14). Námitce podjatosti u dalších členů Komise Mgr. Martiny 
Stránské a Ing. Františka Papouška nebylo vyhověno. Odvolací orgán, Magistrát města Brna, Odbor 
vnitřních věcí, odvolání zamítl a rozhodnutím ze dne 14. 1. 2015, č.j. MMB/0016635/2015, 
napadené usnesení potvrdil.

Podle ustanovení § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
nadřízený správní orgán usnesením pověří k projednání a rozhodnutí jiný věcně příslušný podřízený 
správní orgán ve svém obvodu, jestliže podřízený správní orgán není z důvodu vyloučení všech 
úředních osob (§ 14) tohoto orgánu nebo členů orgánu, který rozhoduje ve sboru, způsobilý věc 
projednat a rozhodnout; v tomto případě nadřízený správní orgán pověří správní orgán, jehož 
správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu. Vzhledem k tomu, 
že předsedkyně Komise Mgr. Šárka Sedláčková byla v dané věci z projednávání a rozhodování 
vyloučena, a starosta Úřadu v předkládací zprávě k odvolání poukázal na skutečnost, že Úřad nemá 
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k dispozici úřední osobu, která by splňovala zákonné předpoklady pro výkon funkce předsedy 
Komise, rozhodl nadřízený správní orgán tak, jak je uvedeno výše. 

P o u č e n í

Proti tomuto usnesení o pověření k projednání a rozhodnutí věci může účastník (§ 27 odst. 1 
správního řádu) podat písemně nebo ústně do protokolu odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, prostřednictvím 
Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, Brno. Lhůta pro podání 
odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení usnesení.

Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Bc. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí
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