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Postoupení pro místní nepříslušnost
Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor občansko správních agend, oddělení
správního řízení, Vodičkova 18, detašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 (dále jen
„správní orgán“), Vám v souladu s ust. § 12 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) p o s t u p u j e jako věcně i místně příslušnému
správnímu orgánu Vámi postoupené „oznámení o podezření o spáchání přestupku proti
zákonu o střetu zájmu“ ve věci přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 169/2006
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů; kterého se měl dopustit Ing. Vratislav
MYNÁŘ, nar.: 23.06.1967, trvalý pobyt: Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany.
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O d ů v o d n ě n í:

Správní orgán obdržel od Právního odboru Městského úřadu Uherské Hradiště dne
23.01.2015 oznámení fyzické osoby - Mgr. Petry Bielinové, Chalupkova 1367, Praha 11, ve
věci přestupku, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto přípisu o postoupení věci. Z dikce ust.
§ 25 odst. 2 zákona č. 169/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
jednoznačně vyplývá, že přestupky podle ust. § 23 odst. 1 citovaného zákona projednává
v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu
má veřejný funkcionář trvalý pobyt. V tomto konkrétním případě je zákon č. 169/2006 Sb., o
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, zvláštním právním předpisem (lex specialit) vůči
obecnějšímu zákonu - zákonu č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, (lex
generalit). Zvláštní právní předpis má tedy přednost před normou obecnější. Podezřelý
z přestupku, Ing. Vratislav Mynář, nemá na území Městské části Praha 1, trvalý pobyt, a
proto není zdejší správní orgán místně příslušný k projednání tohoto přestupku.

Bc. Pavel Ručka
vedoucí odboru
otisk úředního razítka

Příloha: oznámení přestupku + postoupení věci /2 listy/
Na vědomí: Mgr. Petra Bielinová, ID datové schránky: rfexuf6
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