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Příloha č. 3 Organizačního řádu 
ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ K PROJEDNÁVÁNÍ                                                                               

PŘESTUPKŮ A JINÝCH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ DLE                                                                   
PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKON Ů 

 
 

 Odbor správních agend a dopravy 
 

a) dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
§ 2 přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy 
§ 3 přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy 
§ 4 přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě 
§ 5 přestupky proti veřejnému pořádku 
§ 6 přestupek křivého vysvětlení 
§ 7 přestupky proti občanskému soužití 
§ 8 přestupky proti majetku 
 

b) dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

§ 182a  přestupky 
 

c) dle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 125c  přestupky fyzických osob 
§ 125d  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
§ 125f  přestupek provozovatele vozidla 
 

d) dle zákona č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve 
znění pozdějších předpisů 
§ 16 přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 
 

e) dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon                    o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
§ 83 přestupky fyzických osob 
§ 83a přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 
f) dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů  

§ 16a přestupky fyzických osob 
§ 16b přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

g) dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
§ 34a přestupky na úseku cestovních dokladů 
 
 

h) dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 
§ 14 přestupky fyzických osob 
§ 14a přestupky právnických osob 
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i) dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) ve 

znění pozdějších předpisů  
§ 76 až 76f přestupky 

j)  dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jméně a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů     

§ 79a přestupky 
 
 
 
Obecní živnostenský úřad  
 

a) dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

§ 61 přestupky fyzických osob 
§ 33 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

b) dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
§ 24–24a  přestupky 
 

c) dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
§ 5 přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 
§ 5a  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

d) dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
§ 135q přestupek proti značení tabákovými nálepkami 
 

e) dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů 
§ 2  přestupky 
 

f)  dle zákona č. 65/2017 Sb. ze dne 19. ledna 2017 o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
§ 35  přestupky fyzických osob 
§ 36 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

g) dle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů 
§ 60 přestupek na úseku nakládání s kontrolními páskami 
§ 61 přestupky na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu 
 

h) dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
§ 34f 
 

i) dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
§ 52 

j)  dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 
§ 93c přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany práv cestujících 
v rámci provozování obchodní letecké dopravy 
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k) dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
§ 44  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

l) dle zákona č. 256/2001Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů 
§ 27 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

m) dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 

§ 10b přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
§ 10c přestupky fyzických osob 
 
 
Odbor životního prostředí 
 

a) dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů 
§ 27  přestupky fyzických osob 
§ 27a  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

b) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
§ 69    přestupky fyzických osob 
§ 66 odst. 1, 2 a 5 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

c) dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
§ 23 přestupky fyzických osob 
§ 25  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

d) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 87 přestupky fyzických osob 
§ 88  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

e) dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  
§ 63 přestupky fyzických osob  
§ 64   přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

f) dle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
§ 53 přestupky fyzických osob 
§ 54   přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

g) dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
§ 116 až 125  přestupky fyzických osob 
§ 125a až 125k přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

h) dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 32  přestupky fyzických osob 
§ 33 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
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i) dle zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů  
§ 30  přestupky fyzických osob 
§ 31 přestupky právnických a podnikajících fyzických osob  
 

j)  dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů  
§ 20 přestupky fyzických osob 
§ 20a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
  

k) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
§ 66d odstavec 1 písmeno b) a d)   přestupky fyzických osob  
§ 66d odstavec 2  písmeno b) a d)    přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 
 
 Stavební úřad 

 
a) dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

§ 178 až 181 přestupky 
 

b) dle zákona č. 251/2016  Sb., o některých přestupcích 
§ 2 přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy 
 
 
Odbor správy majetku a investic 

 
a) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 
§ 42a přestupky fyzických osob  
§ 42b  přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 
 

b) dle zákona č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
§ 35   přestupky 
§ 39   přestupky fyzických osob  
 
 
Nelze-li stanovit, jaký odbor je příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu, 
projedná přestupek nebo správní delikt odbor, který určil tajemník úřadu. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček             Josef Hambálek 
starosta města         místostarosta města 


