
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

Žádost o poskytnutí informace (podaná dne 6.11.2012) na odbor SVV:

Žádost o poskytnutí následujících informací: 

1. Jaký byl celkový počet přestupků ke zpracování za rok 2010, 2011- bez ohledu na věci, 
které nejsou ukončeny?

2. Kolik přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení, kolik v příkazním?
3. Kolik přestupků bylo odloženo?
4. Kolik přestupků bylo zastaveno?
5. V kolika případech bylo podáno odvolání?
6. Kolik zaměstnanců je pověřeno zpracováním přestupkové agendy?
7. Kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření?
8. Jaký je průměrný plat pracovníka pověřeného výkonem přestupkové agendy na Vašem 

úřadě?
9. Jaký je průměrný věk těchto zaměstnanců?

Poskytnutá informace  (odeslána dne 20.11.2012)

1.  V roce 2010 obdržel MěÚ Šumperk 2109 přestupků + ke zpracování v tomto roce 
přecházelo dalších 639 nevyřízených přestupků z předchozího období.
V roce 2011 obdržel MěÚ Šumperk 2078 přestupků + ke zpracování v tomto roce přecházelo 

dalších 501 nevyřízených přestupků z předchozího období.

2. V roce 2010 bylo vyřízeno v blokovém řízení 194 přestupků a 246 v příkazním řízení. V roce 

2011 bylo vyřízeno v blokovém řízení 248 přestupků a 279 v příkazním řízení.

3.   V roce 2010 bylo 858 přestupků odloženo. V roce 2011 bylo 640 přestupků odloženo.

4. V roce 2010 bylo 394 přestupků zastaveno. V roce 2011 bylo 337 přestupků zastaveno.

5. V roce 2010 bylo podáno odvolání v 31 případech. V roce 2011 bylo podáno odvolání v 48 

případech.

6.  Přestupky na MěÚ Šumperk nejsou projednávány pouze na jediném oddělení či odboru. 
Projednávání přestupků na MěÚ Šumperk je koncipováno tak, že každý odbor řeší přestupky 
podle funkční příslušnosti. Výkonem přestupkové agendy je pak na daném odboru pověřen
konkrétní pracovník či pracovníci, kteří však zpravidla tuto činnost nevykonávají na plný 
pracovní úvazek. Na plný pracovní úvazek projednává přestupky zejména většina pracovníků 
odboru správního a vnitřních věcí a odboru dopravy

Počet pracovníků, kteří jako oprávněné úřední osoby projednávali v letech 2010 a 2011 

přestupky na jednotlivých odborech:

Odbor správní a vnitřních věcí – 4

Odbor dopravy – 4

Odbor životního prostředí – 3

Odbor výstavby – 2



Odbor živnostenský – 3

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů – 1

Odbor sociálních věcí – 1

(na ostatní odbory v letech 2010 a 2011 nebyly žádné přestupky oznámeny)

7. Ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření mají 4 pracovníci zabývající se 
přestupky.

8. Průměrný plat pracovníka pověřeného výkonem přestupkové agendy je 23 425 Kč-,

9. Průměrný věk těchto zaměstnanců je 47 let.




