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Vyrozumění o výsledku šetření 
 

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo dne 
10. února 2020 Vaše podání napadající zákonnost postupu statutárního města 
Havířova při vyřizování petice směřující proti podpoře vedení města Havířova 
k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy, jejíž 
podstatou byl apel na případné zastavení podpory města ohledně realizace 
uvedených staveb. Prostřednictvím podání adresovaného Ministerstvu vnitra ve 
vztahu k postupu města Havířova konkrétně vytýkáte, že podání „Petice proti 
podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice 
a prodloužení Dlouhé třídy“ (dále jen „petice“) doručené statutárnímu městu Havířov 
dne 20. listopadu 2019 s výzvou k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Havířova, nebyla zastupitelstvem projednána. V uvedené skutečnosti je 
spatřováno možné porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). 

 
Jak jsme Vás informovali předchozím přípisem ze dne 21. února 2020, 

Ministerstvo vnitra vyhodnotilo Vaše podání jako podnět k prověření postupu města 
Havířova v samostatné působnosti a zabývalo se jím v rámci svých dozorových 
a kontrolních pravomocí vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). K prověření 
důvodnosti podnětu v zájmu objektivního posouzení postupu města bylo statutární 
město Havířov přípisem zdejšího odboru požádáno o zaslání relevantních 
dokumentů týkajících se předmětné záležitosti.  
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MVCRX04XYN6X 
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Po posouzení dostupných informací a důkladném seznámení se s obsahem 
Vašeho podání Vám zdejší odbor z hlediska působnosti Ministerstva vnitra sděluje 
následující. 

 
Úvodem považujeme za nutné především podotknout, že výkon územní 

samosprávy je zaručen Ústavou České republiky.1 V návaznosti na zmíněné ústavní 
zakotvení práva na samosprávu je nezbytné zdůraznit, že Ministerstvo vnitra není při 
výkonu samosprávy obcím nadřízeno, ani není universálním kontrolorem obcí, nýbrž 
ve vztahu k činnosti obcí má jen zákonem o obcích přesně vymezené dozorové 
a kontrolní pravomoci. Ministerstvu vnitra přísluší dle 123 a násl. zákona o obcích 
provádět dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, usnesení, 
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti a dle § 129 odst. 1 
zákona o obcích provádět kontrolu výkonu samostatné působnosti obcí, a to 
výhradně z hlediska zákonnosti, resp. souladu s veřejnoprávními předpisy. Dozorová 
a kontrolní působnost Ministerstva vnitra ve vztahu k výkonu samostatné působnosti 
obcí je omezena tzv. kompetenční výlukou, na jejímž základě jsou z dozoru 
a kontroly Ministerstva vnitra dle § 124 odst. 6, 129 odst. 1 a § 129 odst. 3 písm. a) 
zákona o obcích výslovně vyloučeny případy, kdy jsou dozor nebo kontrola výkonu 
samostatné působnosti upraveny zvláštním právním předpisem, a dále též případy 
porušení právních předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva. Na 
základě § 128 odst. 7 zákona o obcích jsou z dozorové činnosti Ministerstva vnitra 
vyňata též rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce učiněné podle správního řádu nebo 
daňového řádu. S ohledem na ústavně garantované právo územních samosprávných 
celků na samosprávu je dozor a kontrola výkonu samostatné působnosti obce ze 
strany Ministerstva vnitra navíc limitována tzv. zásadou minimalizace zásahů státu do 
činnosti územní samosprávy, již stanoví čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR, dle něhož stát 
může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to 
ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Ministerstvo vnitra, ani jiný 
státní orgán tak není oprávněno zasahovat do výkonu samostatné působnosti obce 
nad rámec, který zákon vymezí.  

 
V souvislosti s vytýkaným způsobem vyřízení předmětné petice považujeme 

za nezbytné seznámit Vás s právní úpravou vyřizování petic občanů orgány obcí. 
Petiční právo je zaručeno čl. 18 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má 
každý právo se sám nebo společně s jinými obracet na státní orgány a orgány 
územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo 
jiného společného zájmu. K provedení uvedeného práva pak slouží příslušné 
zákonné předpisy. Pokud petice adresovaná obci směřuje do oblasti přenesené 
působnosti (tj. výkonu státní správy delegované územním samosprávným celkům), 
postupuje obec podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen „petiční 
zákon). Pakliže ovšem petice směřuje do samostatné působnosti, je třeba vycházet 

                                                 
1 Čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy ČR. 
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nikoliv z petičního zákona, nýbrž ze zákona o obcích, který provádí petiční právo 
v oblasti samosprávy.2  

 
Jestliže petice směřuje do oblasti samostatné působnosti obce, 

postupuje obec podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, dle kterého občan 
obce, který dosáhl věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti 
v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost 
podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání 
nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů 
nebo podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, dle kterého občan obce, který 
dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; 
orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost 
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, v závislosti na tom, zda je k vyřízení 
příslušné zastupitelstvo či rada obce nebo jiný orgán. Zatímco § 16 odst. 2 
písm. f) zákona o obcích se bude aplikovat v případě petice, která se týká 
samostatné působnosti vykonávané zastupitelstvem nebo radou obce, § 16 
odst. 2 písm. g) tohoto zákona se použije v případě, že se petice týká samostatné 
působnosti v kompetenci jiného orgánu obce. 

 
Vzhledem k aplikaci § 16 zákona o obcích na vyřizování podání (petic) občanů 

obce3 starších 18 let a osob jim postaveným na roveň4 směřujících do samostatné 
působnosti je zapotřebí dále uvést, že § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích rozlišuje 
dva možné způsoby uplatnění požadavku na projednání určité záležitosti ze 
samostatné působnosti, jimž odpovídají odlišné povinnosti zastupitelstva či rady obce 
při jeho vyřizování. Zákon počítá s tzv. prostou žádostí, kterou může podat kterýkoli 
občan obce (či více občanů obce), a s tzv. kvalifikovanou žádostí, která musí být 
podána nejméně 0,5 % občanů obce. Podle povahy žádosti se liší i způsob, jímž má 
být tato obcí vyřízena, tzn. liší se povinnosti orgánů obce, které odpovídají právu 
občana obce podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. V obou případech by měl 
být příslušný orgán (rada či zastupitelstvo) s uplatněným požadavkem seznámen na 
svém zasedání či schůzi. Rozdíl pak spočívá v dalším postupu. Zatímco v případě 
                                                 
2 Není vyloučeno ani to, že petice v sobě zahrnuje aspekty směřující jak do samostatné, tak do 
přenesené působnosti; v takovém případě by způsob jejího vyřízení měl dle našeho názoru 
korespondovat s požadavky obou zákonů. V obecné rovině podotýkáme, že Ministerstvo vnitra šetří 
výhradně způsob vyřízení podání směřujících do samostatné působnosti obce; šetřit způsob vyřízení 
podání směřujících do přenesené působnosti obcí Ministerstvu vnitra nepřísluší. Kontrola výkonu 
přenesené působnosti svěřené orgánům obcí náleží dle § 129 odst. 1 zákona o obcích do 
kompetence místně příslušného krajského úřadu. 
3 Dle § 16 odst. 1 zákona o obcích je občanem obce fyzická osoba, která je státním občanem České 
republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. 
4 Uvedeným právem disponují dle zákona o obcích taktéž další oprávněné osoby, pokud dosáhli věku 
18 let. Těmi jsou fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) 
a fyzické osoby, které jsou cizími státními občany a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li 
tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (§ 17 zákona o obcích). 
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prosté žádosti je na rozhodnutí příslušného orgánu obce (rady či zastupitelstva), zda 
předloženou záležitost věcně projedná (zda ji zařadí do schváleného programu 
zasedání a bude se jí dále zabývat, či nikoli), v případě kvalifikované žádosti, 
podepsané alespoň 0,5 % občanů obce, vyplývá z § 16 odst. 2 písm. f) zákona 
o obcích povinnost příslušného orgánu obce záležitost vždy věcně projednat, a to ve 
lhůtách v tomto ustanovení určených5. Co se týče konkrétní formy projednání 
žádosti, bude záležet na povaze věci i na zvyklosti v dané obci, zda příslušný orgán 
obce k projednávané věci přijme usnesení či nikoli (pokud projednávaná záležitost 
nevyžaduje rozhodnutí, bývá v praxi ten který požadavek „vzat na vědomí“). 

 
V podrobnostech odkazujeme na stanovisko odboru veřejné správy, dozoru 

a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2013 (věnované problematice vyřizování petic 
směřujících do oblasti samostatné a přenesené působnosti obce) a související 
stanovisko č. 5/2008 (věnované právu občana obce požadovat projednání určité 
záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce) 
a č. 1/2015 (věnované otázce lhůty pro projednání záležitosti v samostatné 
působnosti orgánem obce). Všechna zmíněná stanoviska zasíláme pro případ 
Vašeho zájmu přílohou tohoto dopisu. Podotýkáme, že nejen předmětná stanoviska, 
ale rovněž další metodické materiály vydané zdejším odborem, jsou dostupné na 
internetových stránkách Ministerstva vnitra, na adrese www.mvcr.cz/odk, v rubrice 
č. 3 „Metodické materiály a stanoviska odboru“.  

 
Dále v návaznosti na výše uvedené obecné vyjádření sdělujeme k samotnému 

způsobu vyřízení předmětné petice orgány statutárního města Havířov následující. 
 
Podání občanů označené jako „Petice proti podpoře města Havířova 

k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy“ bylo 
doručeno statutárnímu městu Havířov dne 20. listopadu 2019 a zaevidováno 
městem pod č. j. MMH/98185/19. V samotném textu petice občané žádají, aby 
statutární město Havířov nepodporovalo výstavbu uvedené přeložky a zrušilo příslib 
výstavby prodloužení ulice Dlouhá třída včetně jejího připojení na přeložku silnice 
I/11 a zároveň podniklo kroky vedoucí k zastavení realizace výše uvedených staveb. 
V průvodním dopisu podepsaném osobou oprávněnou za „petiční výbor“ 
a označeném hlavičkou spolku Životice Sobě, z. s.6, jímž byly petiční listy doručeny 
městu, je mj. obsažen výslovný apel: „Jménem všech signatářů vyzýváme tímto 
vedení města Havířova, všechny zastupitele města Havířova, aby společně s námi 
spojili síly a podnikli kroky vedoucí k zastavení realizace výše uvedených staveb 
a změnu územního plánu“.  

 

                                                 
5 V případě prosté žádosti lhůta výslovně stanovena není. Uplatní se nicméně lhůty identické, rozdíl 
pak spočívá ve způsobu vyřízení, ne v „rychlosti“.  
6 Předseda spolku Životice sobě, z. s., je osobou oprávněnou za petiční výbor.  

http://www.mvcr.cz/odk
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Dle údajů v průvodním dopisu petici podpořilo 4460 osob. S ohledem na 
informaci uvedenou v podnětu zaslaném Ministerstvu vnitra o tom, že se petiční akce 
setkala s „ohromnou podporou občanů moravskoslezského kraje“, lze usuzovat, že 
mezi osobami, které petici podepsaly, mohou být nejen občané města a další osoby 
oprávněné dle zákona o obcích, ale taktéž osoby mající bydliště na území celého 
kraje, kterým právo dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích nesvědčí. Primátor 
města ve svém vyjádření poskytnutém zdejšímu odboru uvádí mj., že město dále 
nepřezkoumávalo počet podepsaných osob ani počet občanů města ve smyslu § 16 
odst. 1 zákona o obcích, kteří petici podpořili, „protože bylo zřejmé, že toto podání 
náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, splňovalo, avšak text vlastní 
Petice neobsahoval výzvu k jejímu projednání Zastupitelstvem města Havířova. 
Protože Petice byla adresována statutárnímu městu Havířov, byla v souladu 
s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností (viz Příloha), které přijala Rada 
města Havířova dne 26. 3. 2014, projednána Radou města Havířova dne 
16.12.2019. (…) Současně s petičními listy byl doručen průvodní dopis (…), kterým 
byla Petice komentována a ve kterém (…) vznesl požadavek na projednání 
předložené věci Zastupitelstvem města Havířova. Tento požadavek byl projednán na 
zasedání Zastupitelstva města Havířova, jak výše uvedeno dne 24.2.2020 (…).“ 
Primátor města dále dodává, že ústní podněty k této věci byly projednávány 
i v bodech programu „Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů“, a to na zasedání 
zastupitelstva dne 16. prosince 2019, 27. ledna 2020 a 24. února 2020. 

 
V souvislosti s uvedeným vyjádřením města předně zdůrazňujeme, že podání 

petice je třeba vnímat komplexně jako celek, kdy jeho nedílnou součástí jsou jak 
petiční listy, tak průvodní dopis podepsaný oprávněným členem petičního výboru, 
jímž jsou tyto městu předkládány. 

 
Dále poznamenáváme, že ačkoliv zdejší odbor nedisponuje přesnou informací 

o tom, kolik z celkového počtu 4460 podepsaných osob připadá na občany města dle 
§ 16 odst. 1 a další oprávněné osoby dle § 16 odst. 3 a § 17 zákona o obcích, 
s ohledem na níže uvedené závěry šetření způsobu vyřízení petice není absence 
tohoto údaje určující. 
 

Z obsahu předmětné petice je zřejmé, že směřuje do samostatné působnosti 
města a při jejím vyřizování je tak třeba postupovat dle § 16 odst. 2 zákona o obcích 
(k právnímu režimu vyřizování petic viz výše). Ačkoliv si, jak vyplývá z vyjádření 
města, zastupitelstvo ve smyslu § 84 odst. 4 zákona o obcích nevyhradilo projednání 
a rozhodování veškerých záležitostí souvisejících s přeložkou silnice I/11 
a prodloužením Dlouhé třídy v Havířově7, právě zastupitelstvo města na svém 
zasedání konaném dne 23. dubna 2018 projednávalo bod „Silnice I/11 Havířov – 

                                                 
7 Primátor města k tomu dodává, že: „Při rozhodování o tom, který z orgánů statutárního města 
Havířova projedná konkrétní záležitost v této věci, se primárně vychází z ustanovení § 84, § 85 
a § 102 zákona o obcích.“ 
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Třanovice, záměr projektu - prodloužení Dlouhé třídy“. Zastupitelstvo v rámci tohoto 
bodu přijalo následně se souhlasem nadpoloviční většiny všech svých členů, 
tzn. v souladu s § 87 zákona o obcích, usnesení č. 953/25ZM/2018, kterým rozhodlo 
o tom, že: „Zastupitelstvo města Havířova schvaluje příslib finanční spoluúčasti 
města na prodloužení ulice Dlouhá třída včetně jejího připojení na přeložku 
silnice I/11 v rámci realizace projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice a ukládá 
odborným útvarům Magistrátu města Havířova trvale průběžně sledovat vývoj 
přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“ a předložit Zastupitelstvu města 
Havířova zprávu o aktuálním stavu přípravy projektu „Silnice I/11 Havířov-Třanovice“. 
Je tak zřejmé, že právě Zastupitelstvo města Havířova bylo tím orgánem města, jenž 
přijetím uvedeného usnesení vyjádřil postoj města k uvedenému projektu a výslovně 
deklaroval vůli města ohledně související finanční spoluúčasti. 
 
 Mimo to nelze pominout skutečnost, že podle § 6 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zastupitelstvo obce rozhoduje 
v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu, schvaluje 
v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu, vydává v samostatné působnosti územní plán, vydává regulační plán, 
projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu 
a vykonává další činnosti podle tohoto zákona. Podle § 84 odst. 2 písm. w) zákona 
o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit úkoly stanovené zvláštním právním 
předpisem. Rozhodnutí o pořízení územního plánu a vydání územního plánu, včetně 
jeho změn, tak náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. 
 

S ohledem na obsah petice, jí uplatněné požadavky a výše uvedené 
skutečnosti, tj. zastupitelstvem vyslovenou podporu zahrnující příslib finanční 
spoluúčasti města, bylo právě Zastupitelstvo města Havířova orgánem 
příslušným k jejímu vyřízení, kterému tak bylo zapotřebí předmětnou petici 
v zákonné lhůtě, která činí v případě zastupitelstva města 90 dní od jejího 
doručení městu, k jejímu řádnému vyřízení předložit. 

 
Na základě podkladů, které má zdejší odbor k dispozici, lze konstatovat, že 

uvedenou petici projednala na své schůzi konané dne 16. prosince 2019 Rada 
města Havířova. Jak vyplývá ze zápisu z dané schůze, rada města přijala 
nadpoloviční většinou všech svých členů tj. v souladu s § 101 odst. 2 zákona 
o obcích usnesení č. 1545/33RM/2019, kterým8 schválila text odpovědi k petici, 
pověřila tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi k petici a uložila odboru 
územního rozvoje magistrátu města zajistit vypravení odpovědi města oprávněné 

                                                 
8 Obsahem podkladového materiálu pro jednání rady byl jak text petice, včetně průvodního dopisu, 
spolu s důvodovou zprávou, tak návrh odpovědi na petici oprávněné osobě za petiční výbor. Návrh 
odpovědi na předmětnou petici zpracovaný magistrátem města byl k projednání radou města 
předložen poté, co byl projednán dne 2. prosince 2019 na poradě vedení města Havířova. 
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osobě za „petiční výbor“. Písemná odpověď na petici schválená radou města byla 
osobě oprávněné za „petiční výbor“ odeslána přípisem magistrátu města ze dne 
16. prosince 2019, č. j. MMH/98185/2019, vypraveným dne 19. prosince 2019.9 Jak 
město dokládá příslušnou dodejkou, odpověď nevyzvednutá adresátem byla Českou 
poštou dne 7. ledna 2020 vrácena zpět. Dle sdělení města si poté tuto písemnou 
odpověď zástupce „petičního výboru“ převzal osobně na magistrátu města. 

 
Na zasedání zastupitelstva města konaném dne 27. ledna 2020 bylo 

interpelací vznesenou občanem města upozorněno na neinformování zastupitelstva 
o podání petice, resp. na nepředložení petice zastupitelstvu města k projednání, jak 
potvrzuje mj. i odpověď na tuto interpelaci přípisem města ze dne 25. února 2020, 
č. j. MMH/29881/2020.  

 
Zastupitelstvo města Havířov se poté záležitostí petice zabývalo na svém 

zasedání konaném dne 24. února 2020, a to zjm. v bodu č. „29. Vyřízení petice“ 
schváleného programu jednání, na kterém byla zastupitelstvu města předložena 
petice spolu s informací o jejím vyřízení a otevřena rozprava k tomuto bodu10. 
V rámci uvedeného zasedání zastupitelstvo města následně přijalo hlasy 
nadpoloviční většiny všech svých členů, tj. v souladu s § 87 zákona o obcích, 
usnesení č. 378/12ZM/2020, kterým: „Zastupitelstvo města Havířova bere na 
vědomí způsob vyřízení Petice proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky 
silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy dle čl. 18 Listiny 
základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Radou města 
Havířova dle přílohy č. 2.“ O skutečnosti, že obsah petice a způsob jejího vyřízení 
radou města projednalo a vzalo na vědomí na svém zasedání konaném dne 
24. února 2020 zastupitelstvo města, byl následně spolek Životice sobě, z. s., jenž 
předmětnou petici městu předložil, vyrozuměn přípisem ze dne 28. února 2020, 
č. j. MMH/31384/2020. 

 
Shrneme-li výše uvedené, lze tak v záležitosti Vaší stížnosti konstatovat, že 

pokud se jedná o procesní způsob vyřízení předmětné petice, nebyl postup města 
souladný s § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, neboť Zastupitelstvu města 
Havířova jako orgánu města příslušnému k jejímu vyřízení byla předmětná 
petice předložena a zastupitelstvo k ní přijalo své usnesení až na zasedání 
konaném dne 24. února 2020, tzn. po uplynutí zákonem stanovené lhůty 90 dnů 
od jejího doručení městu, a to teprve poté, co byla tato petice projednána 
Radou města Havířova a o jejím vyřízení informována osoba oprávněná za 
„petiční výbor“ dopisem magistrátu města. 

 

                                                 
9 Zákon o obcích nestanoví povinnost orgánů obce na podněty dle § 16 odst. 2 zákona o obcích vždy 
písemně odpovídat, ale toliko je vyřizovat. Písemnou vyrozumění lze jistě považovat v rámci dobré 
správy za vhodné, nejde však o požadavek zákona. 
10 Z příslušné části zápisu ze zasedání vyplývá, že se nikdo do rozpravy nepřihlásil. 
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Na zjištěné pochybení město upozorníme samostatným dopisem. 
V návaznosti na zjištěné porušení zákona budeme současně, v zájmu zajištění 
souladného postupu se zákonem do budoucna, apelovat na důsledné 
a bezvýjimečné vyřizování veškerých podání směřujících do samostatné působnosti 
města v zákonných lhůtách příslušným orgánem města tak, aby byla vždy umožněna 
účinná realizace zákonných práv občanů a dalších oprávněných osob, mezi něž 
právo obracet se na orgány města a žádat projednání záležitosti v samostatné 
působnosti patří.  

 
V souvislosti s učiněným závěrem je třeba poznamenat, že uvedené porušení 

zákona o obcích nespojuje zákon s žádnou sankcí. Současně však lze v obecné 
rovině konstatovat, že porušení práva požadovat projednání určité záležitosti 
v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce může být 
zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“). Občan města, příp. osoba 
postavená občanu města na roveň, který je toho názoru, že v konkrétním případě byl 
zkrácen na svém právu daném § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, se může proti 
tomuto zásahu, za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním 
řádem správním, bránit ve správním soudnictví podáním žaloby příslušnému 
správnímu soudu. 

 
Ve vztahu k Vaší výhradě, že odpověď na předloženou petici schválená radou 

města neřeší podstatu předmětu petice, tj. apel na zastavení podpory města 
s realizací uvedených staveb, nýbrž je pouhou rekapitulací informací, je nutno 
upozornit na skutečnost, že Ministerstvo vnitra je kompetentní k posouzení postupu 
města při vyřizování podání směřujících do samostatné působnosti pouze z hlediska 
„procesní“ stránky tohoto vyřízení, tzn. k posouzení, zda podání bylo vyřízeno 
v zákonné lhůtě orgánem města k tomu příslušným.  

 
Zdůrazňujeme, že posuzovat věcnou (obsahovou) stránku vyřízení podání 

směřujících do samostatné působnosti města s ohledem na ústavní zakotvení 
samosprávy Ministerstvu vnitra nepřísluší. Ministerstvo vnitra není oprávněno 
posuzovat kvalitu, úplnost či věcnou správnost vyřízení, adekvátnost odpovědi či to, 
zda reakce města na konkrétní podání občana města plně reflektuje obsah 
samotného podání a odpovídá na jeho podstatu. V opačném případě by se jednalo 
o nepřípustný zásah ze strany státu do ústavně zaručeného práva města na 
samosprávu.  

 
Považujeme za nutné taktéž akcentovat, že oprávnění zakotvené v § 16 odst. 

2 písm. f) zákona o obcích, co se týče věcného řešení, nezakládá právní nárok 
občanů obce na vyhovění jimi vzneseného požadavku, a to ani v případě 
tzv. kvalifikované žádosti podepsané nejméně 0,5 % občanů obce. Jinými slovy, 
zákon nestanovuje orgánům obce povinnost tomu kterému věcnému požadavku 
vyhovět, nýbrž toliko povinnost tento v zákonné lhůtě předložit (v případě prostých 
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žádostí), resp. projednat (v případě kvalifikovaných žádostí) na zasedání příslušného 
orgánu obce. Pro vyřízení žádosti v souladu s § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích 
je irelevantní, zda je požadavku vyhověno, neboť záleží pouze na příslušném orgánu 
obce, jak konkrétní požadavek vyřídí, tedy zda tento projedná s kladným výsledkem 
či nikoli. To, že s právy občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích se 
nepojí povinnost orgánů obce jednat výhradně dle jejich vůle a přání potvrzuje též 
ustálená judikatura soudů.11 

 
Toliko v obecné rovině podotýkáme, že v demokratické společnosti zastávají 

členové zastupitelstva obce veřejnou funkci a jsou tak politicky odpovědní vůči 
občanům obce, kteří jim ve volbách svěřili důvěru, co se týče hájení zájmů obce 
a jejich občanů. Pakliže orgány obce nespravují místní záležitosti ve prospěch obce, 
mohou v konečném důsledku čelit skutečnosti, že si občané zvolí v dalších volbách 
jiné své zástupce.  

 
Závěrem nad rámec výše uvedeného s ohledem na věcný přesah související 

problematiky mj. do oblasti územního plánování a stavebního řádu, tj. do 
problematiky, jež nespadá do působnosti Ministerstva vnitra, si dovolujeme 
upozornit, že dle § 171 odst. 1 stavebního zákona státní dozor ve věcech územního 
plánování a stavebního řádu vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady 
jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady; při 
výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních 
předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy 
a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona. Ústředním správním úřadem pro 
oblast územního plánování a stavebního řádu je dle § 14 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, Ministerstvo pro místní rozvoj.  

  
Na úplný závěr si dovolujeme upozornit, že výše uvedený názor není právně 

závazný, neboť právně závazný výklad právních předpisů ve vztahu ke konkrétní 
skutkové situaci může podávat jen příslušný soud. 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
Vyřizuje: Mgr. Petra Šimková 
tel. č.: 974 816 434 
e-mail: odbordk@mvcr.cz 

                                                 
11 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008, č. j. 3 Aps 1/2008-151 či 
nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. června 1994, č. j. I. ÚS 21/94. 
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