Zlínský kraj
Městský úřad Uherské Hradiště
Ke sp. zn. 1340/2015

V Praze dne 4. června 2015

Věc: žádost o přezkum rozhodnutí Městského úřadu Uherského hradiště ve věci přestupku Ing.
Mynáře ze dne 14. 5. 2015
V lednu 2015 jsem k Městskému úřadu v Uherském Hradišti podala podnět k prověření, zda se Ing.
Mynář nedopouští přestupku dle zákona o střetu zájmu, když dle svého prohlášení v médiích se necítí
být veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmu a zároveň neodevzdal v roce 2013 oznámení o
činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle § 9 – 11 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu.
V této věci proběhlo šetření, kdy Městský úřad v Uherském Hradišti Ing. Mynáře předvolal k ústnímu
jednání. Na tomto jednání, které proběhlo až v květnu 2015, Ing. Mynář tvrdil, že oznámení dle zákona
o střetu zájmu odevzdal. Tutu skutečnost však doložil pouze jakýmsi předávacím protokolem, ze
kterého plyne, že oznámení za rok 2013 měl vypracovat a předat svému podřízenému JUDr. Pelikánovi.
Řízení o přestupku bylo zastaveno s tím, že přestupek se nestal, neboť Ing. Mynář oznámení za rok
2013 řádně a včas odevzdal.
Městský úřad však netrval na tom, aby Ing. Mynář doložil i předmětné oznámení o činnostech,
majetku, příjmech, darech a závazcích dle § 9 – 11 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu za rok
2013. Splnění povinností veřejného funkcionáře tak nebylo prokázáno.
V květnu 2015 jsem se obrátila na Kancelář prezidenta republiky a dle zákona o střetu zájmu žádala o
nahlédnutí do registru podaných oznámení. Toto nahlédnutí mi nebylo umožněno. Zároveň jsem
žádala i o poskytnutí předmětného oznámení za rok 2013 dle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Ani této žádosti nebylo vyhověno. Mám tedy za to, že oznámení ve skutečnosti
odevzdáno nebylo a neexistuje.
Důkaz:
Žádost o přístup do registru
Odmítnutí přístupu do registru
Z výše uvedených důvodů žádám, aby rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště o zastavení
řízení o přestupku bylo v rámci přezkumného jednání zrušeno, a dále ve věci jednáno.
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