
Obec Středokluky  

Lidická 61, 252 68 Středokluky 

 
 
 

 

Návrh opatření 

k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti provedenou 

Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, a k zamezení jejich 

opakování 

 

Při kontrole byla shledána následující porušení zákona: 

 

1) Obec porušila § 41 odst. 1 větu první zákona o obcích (podmiňuje-li tento zákon platnost 

právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o 

tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny) 

tím, že smlouva o výměně části pozemku č. 993, o výměře 87 m2, v k. ú. Středokluky, uzavřená 

dne 9.8.2018 není opatřena doložkou potvrzující splnění zákonných podmínek pro zveřejnění 

záměru a rozhodnutí příslušného orgánu obce. 

• Aby se podobné chyby nadále neopakovaly, bude určena osoba odpovědná za 

dodržování tohoto zákonného ustanovení. 

 

2) Obec porušila § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích (obec vede evidenci 

právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního 

předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, 

popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) ve spojení s § 12 odst. 5 větou první zákona o 

obcích (právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního úřadu v 

obci, která je vydala)  

tím, že evidenci právních předpisů nevede. 

• Evidence právních předpisů vydaných obcí byla již zaktualizována a doplněna tak, aby 

obsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. 

• Tato evidence byla zároveň zveřejněna na internetových stránkách obce. 

 

3) Obec porušila § 15 odst. 1 InfZ [pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, 

vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části 

žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží] 

ve spojení s § 20 odst. 4 písm. a) InfZ (pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se při 

postupu podle tohoto zákona pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti ustanovení správního řádu)  

a § 69 odst. 1 správního řádu (v písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení 

"rozhodnutí" nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí 

obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, 

otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední 

osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní 

rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost 

vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné 

vyhotovení rozhodnutí)  

tím, že žádosti o poskytnutí informací vedené pod č. j. OUST-689/1/2018 a č. j. OUST-124/2019 

sice odmítla v 15denní lhůtě stanovené zákonem, nikoliv však formou rozhodnutí. 

• Obec bude dbát na dodržování zákonného postupu při vyřizování žádostí i v takových 

případech, kdy žádosti nebude možné vyhovět. 

 

4) Obec porušila § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené 

v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup…) 



tím, že ke dni kontroly nebyly způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve struktuře předepsané 

vyhláškou č. 442/2006 Sb., zveřejněny kompletní informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ  

• Soubor povinně zveřejňovaných informací zveřejněných na internetových stránkách 

obce byl již doplněn a upraven, a to dle struktury a se všemi údaji požadovanými 

vyhláškou č. 442/2006 Sb. 

 

5) Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ (každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit 

výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací 

podle tohoto zákona obsahující…) 

tím, že výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018 zveřejnila až 

dne 5.3.2019.  

• Aby k podobnému prodlení již nedocházelo, bude určena osoba odpovědná za 

dodržování této povinnosti. 

 

 

 

 

 

Ve Středoklukách dne 22.7.2019 

       Obec Středokluky 

       Ing. Jaroslav Paznocht 

       starosta obce 


