Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Informace k přestupkovému řízení
Žádost o informace a odpověď:
1. „Kdo kontroluje práci řadové úřednice YX, uveďte jeho plné jméno, a funkci.“
V souladu s ustanovením čl. 10 bodu 3 Organizačního řádu Městského úřadu Uherské Hradiště
schváleného Radou města Uherské Hradiště usnesením č. 1437/85/RM/2018 ze dne 30.7.2018
provádějí kontrolní činnost v rámci působnosti odboru či oddělení, včetně řídící kontroly, vedoucí
zaměstnanci města. Za vedoucí zaměstnance města zařazené do úřadu se dle čl. 9 odst. 1
organizačního řádu považují tajemník, vedoucí odborů a vedoucí oddělení. Vedoucím odboru
dopravních a správních agend je Mgr. et Ing. Marek Rybnikář, vedoucím oddělení přestupkových řízení
je Bc. Petr Žlábek.
Dále výkon přenesené působnosti provádí v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad.
2. „Sdělte, jak tato osoba kontroluje práci YX se zaměřením na zákonnost jejího jednání, kdy jedná
jménem Vašeho úřadu.“
Způsob kontroly podřízených zaměstnanců je v kompetenci vedoucích zaměstnanců, postup při takové
kontrole není závazně stanoven a o způsobu provedení kontroly není vyhotovován záznam. Stejně tak
Městský úřad Uherské Hradiště nevede záznam o způsobech a postupech při kontrole prováděné
nadřízeným správním orgánem, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje.
3. „Sdělte, kým, a kolikrát byla tato kontrola provedena za posledních 24 měsíců a s jakým
výsledkem a to k datu 6.10.2018.“
Informace o počtu provedených kontrol nadřízenými zaměstnanci není zdejším úřadem
zaznamenávána. Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků byla
u zdejšího úřadu provedena Krajským úřadem Zlínského kraje za posledních 24 měsíců jedenkrát,
přičemž ve výkonu kontrolované agendy nebyly zjištěny závady.
4. „Sdělte jestli tato osoba kontrolovala práci YX ve věci č.j. MUUH-DSA/..., kolikrát ji kontrolovala
a ve kterých dnech a uveďte s jakým výsledkem kontroly.“
Ve věci vydání příkazu byla provedena kontrola tohoto příkazu vedoucím odboru Mgr. et Ing. Markem
Rybnikářem, který tento úkon dne 3.9.2018 schválil.
5. „Dne 23.9.2018 jsem správnímu orgánu zaslal tyto informace cituji:
Na základě zaslaných informací dle 106/1999Sb. ze dne 14.9.2018 usuzuji, že docházelo k
manipulaci se spisem a to zřejmě Kř. PČR Zlín, které vedlo celý spis, neboť z obsahu spisu
vyplývá, že tento neobsahuje mnoho dokumentů, které jsem jak PČR tak i Státnímu
zastupitelství zasílal, a které jsou relevantní v posuzování údajných skutků, které doposud
nebyly prokázány. Viz například výše zmíněný dopis ze dne 9.3.2018, zaslaný PČR, by musel být
jednou z posledních položek, či spíše by musel být uveden jako zcela poslední, tedy č. 68.
Jedná se o dokumentaci doslova amatérského a zákony ČR porušujícího jednání jednotlivých
složek PČR, které musí být přiloženy ve spisu, neboť dokazují, jak jednostranně bylo vedeno
celé řízení a to v rozporu se zákony ČR, proti mojí osobě, ve snaze mne poškodit a zlomit mou
svobodnou vůli a práva, daná mi Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.
Tímto Vás vyzývám, aby jste jako správní orgán zajistili doplnění o všechny chybějící
písemnosti, neboť bez nich se bude opětovně jednat o jednostranné řízení, kdy takovéto řízení
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nese vady řízení, pro které musí být odvolacím orgánem zrušeno.
Sdělte, jaké kroky učinil správní orgán, kdy uveďte vždy konkrétní jméno a funkci, k doplnění
spisu o chybějící informace zaslané policii ČR a státnímu zastupitelství v této věci, kdy je Váš
úřad od 23.9.2018 informován o manipulaci s obsahem spisu.
Dále uveďte číslo jednací a datum odeslání výzev PČR a státnímu zastupitelství.“
Správní orgán neučinil kroky k doplnění spisu dle Vámi zaslané výzvy.
6. „Uveďte konkrétní kroky, číslo jednací a datumy, prokazující, že správní orgán, zastoupený YX,
bez prodlení jednal a požadoval informace, poskytnuté XY dne 9.3.2018 PČR, a jaké šetření v
této věci PČR vedla, včetně jeho obsahu.“
Správní orgán nepožadoval informace, poskytnuté XY dne 9.3.2018 PČR.
7. „Poskytněte kopii obsahu spisu č.j. MUUH-DSA/..., a to ke dni odeslání poskytované informace.“
Kopii obsahu spisu ke dni 16.10.2018 Vám zasíláme v příloze.
8. „Opakovaně jsme prostřednictvím Datové schránky, tedy s ověřeným podpisem a identitou,
informoval správní úřad o skutečnosti, že jsem se žádného z uváděných skutků nedopustil.
Sdělte, jaké kroky učinil správní orgán, od chvíle přijetí spisu od PČR k tomu, aby zajistil jasně
průkazné důkazy, o které opírá své tvrzení, a v souladu se zákonem, kdy je povinen sám, bez
výzvy obviněného hledat a sbírat také důkazy ve prospěch obviněného.“
Správní orgán ve věci nařídil ústní jednání, a to na 15.10.2018.
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