
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost o poskytnutí informace (podána dne 9. 2. 2011) na SVV:  

Žádost o poskytnutí informace: správního řízení ve věci ochrany před zásahy do 
pokojného stavu (dále jen ochrany pokojného stavu) dle § 5 Občanského zákoníku 
(dále jen OZ): 
 
1. Jakožto věcně a příslušně řešil Váš MÚ v roce 2010 podnět podaný občanem ve 

věci ochrany pokojného stavu dle§ 5 OZ a v kolika případech? 
 

2. Pokud ano, uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých 
případech). Jak bylo ve správním řízení rozhodnuto, a v jaké lhůtě od podání 
podnětu. 

 
3. Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti rozhodnutí  

a s jakým výsledkem. 
 

4. Kdo je u vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci pokojného stavu. 
 

5. Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu 
dle § 5 OZ právní vzdělání? 
 
 

Poskytnutá informace (odeslána dne 17. 2. 2011):  
 

1.  MěÚ Šumperk, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil v roce 2010 celkem 8 

podnětů podaných občany ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ 

2.  Níže uvádíme stručný popis jednotlivých podnětů včetně lhůty a způsobu vyřízení: 

- podnět podán ve věci žádosti o odevzdání klíče od zámku vchodových dveří řízení 

zastaveno usnesením dle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve lhůtě 30 dnů  

- podnět podán ve věci bránění v přístupu do bytu a společných prostor domu řízení 

zastaveno usnesením dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu ve lhůtě 3 měsíců 

- podnět podán ve věci bránění v přístupu k nemovitosti rozhodnuto o uložení povinnosti 

obnovit předešlý pokojný stav ve lhůtě 60 dnů 

- podnět ve věci bránění v průchodu přes komunikaci rozhodnuto o uložení povinnosti 

obnovit předešlý pokojný stav ve lhůtě 60 dnů 

- podnět ve věci zasílání neoprávněných a lživých podání řízení zastaveno usnesením dle 

§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu ve lhůtě 30 dnů 



- podnět ve věci znemožňování přístupu do bytu návrh na poskytnutí ochrany pokojného 

stavu zamítnut ve lhůtě 4 měsíců 

- podnět ve věci přemístění oplocení rozhodnuto o uložení povinnosti obnovit předešlý 

pokojný stav ve lhůtě 4 měsíců  

- podnět ve věci bránění v užívání společných prostor domu návrh na poskytnutí ochrany 

pokojného stavu zamítnut ve lhůtě 4 měsíců 

3. V řízeních ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ byly podány celkem 4 odvolání. 

Níže uvádíme stručný popis jednotlivých podnětů včetně: 

- 1x bylo rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno 

- 1x bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno 

- 2x nebylo odvolacím orgánem dosud rozhodnuto 

4. Správní řízení ve věci ochrany pokojného stavu spadá do pracovní náplně oddělení 

přestupků odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Šumperk 

5. Osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ 

nemá právní vzdělání. 

 

 

 


