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Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení městyse

Ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“)
rozhodl o zrušení
rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 95197/2018 ze dne 27. 6. 2018 o pozastavení účinnosti „Nařízení
Městyse Prosiměřice č. 01/2014, kterým se vydává Tržní řád městyse Prosiměřice“ (dále jen „rozhodnutí
KrÚ“), a to z následujících důvodů:

V souladu s § 125 a násl. zákona o obcích provádí dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení,
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti krajský úřad. Dle § 125 odst. 1 téhož
zákona odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve krajský úřad obec
ke zjednání nápravy s tím, že nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy,
rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení obce. Krajský úřad v rozhodnutí současně
stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené
lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava.
Dne 21. 2. 2018 obdržel Krajský úřad k provedení dozoru „Nařízení Městyse Prosiměřice č. 01/2014, kterým
se vydává Tržní řád městyse Prosiměřice“ (dále jen „nařízení č. 01/2014“). Po jeho posouzení Krajský úřad
dospěl k závěru, že nařízení č. 01/2014 je v rozporu se zákonem. S ohledem na uvedené Krajský úřad
postupoval v souladu s § 125 odst. 1 zákona o obcích a vyzval městys Prosiměřice ke zjednání nápravy – viz
sdělení Krajského úřadu č.j. JMK 40595/2018 ze dne 12. 3. 2018 s názvem „Výzva ke zjednání nápravy“
(dále jen „výzva KrÚ“). K podrobnému posouzení nařízení č. 01/2014 a zjištěním Krajského úřadu ohledně
nezákonnosti nařízení č. 01/2014 Krajský úřad dále odkazuje na skutečnosti uvedené ve výzvě KrÚ.
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V souladu s § 125 odst. 1 zákona o obcích byla městysi Prosiměřice ke zjednání nápravy nařízení č. 01/2014
stanovena lhůta (do) 60 dnů ode dne doručení výzvy KrÚ s tím, že mu bylo současně uloženo, aby v této
lhůtě informoval Krajský úřad o způsobu zjednání nápravy nařízení č. 01/2014. Současně byl městys
Prosiměřice poučen následovně: „Nezjedná-li městys Prosiměřice, resp. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice
nápravu (ve lhůtě) do 60 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne Krajský úřad v souladu s § 125 odst. 1
zákona o obcích o pozastavení účinnosti nařízení městyse.“.
Výzvu KrÚ městys Prosiměřice obdržel dne 14. 3. 2018. Nápravu nařízení č. 01/2014 byl tudíž povinen
zjednat ve lhůtě do 14. 5. 2018. V této lhůtě však městys Prosiměřice žádnou nápravu nezjednal.
Krajský úřad tudíž v souladu s § 125 odst. 1 zákona o obcích (v návaznosti na shora uvedené a další
písemnou i telefonickou komunikaci mezi ním a městysem Prosiměřice, z níž vyplynulo, že zastupitelstvo
městyse na zasedání konaném dne 25. 6. 2018 neprojednalo a neschválilo v té době zamýšlený nový „tržní
řád“) rozhodl o pozastavení účinnosti nařízení č. 01/2014, a to rozhodnutím KrÚ. Rozhodnutí KrÚ městys
Prosiměřice obdržel dne 28. 6. 2018. Tímto dnem byla v souladu s § 125 odst. 1 zákona o obcích
pozastavena účinnost nařízení č. 01/2014.
Rozhodnutím KrÚ byla v souladu s § 125 odst. 1 zákona o obcích městysi Prosiměřice stanovena ke zjednání
nápravy nařízení č. 01/2014 přiměřená lhůta, a to do 45 dnů ode dne doručení rozhodnutí KrÚ městysi
Prosiměřice, tedy do 13. 8. 2018.
V rozhodnutí KrÚ bylo dále uvedeno: „Ve smyslu § 125 odst. 1 zákona o obcích zjedná-li příslušný orgán
městyse Prosiměřice (tedy Zastupitelstvo městyse Prosiměřice) nápravu ve stanovené lhůtě, Krajský úřad
rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení č. 01/2014 zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městyse
Prosiměřice o zjednání nápravy, jehož přílohou bude i nařízení městyse, kterým byla zjednána náprava.
Poučení: Nezjedná-li Zastupitelstvo městyse Prosiměřice nápravu ve stanovené lhůtě, podá v souladu
s § 125 odst. 3 zákona o obcích ředitel Krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu
Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení č. 01/2014. K tomu Krajský úřad upozorňuje, že dle § 125 odst. 4
zákona o obcích má příslušný orgán městyse možnost dobrovolně zjednat nápravu až do okamžiku
rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení nařízení obce.“.
Krajský úřad obdržel dne 24. 7. 2018 od městyse Prosiměřice návrh nového nařízení městyse Prosiměřice,
kterým se vydává Tržní řád městyse Prosiměřice (dále jen „nový návrh nařízení“) se žádostí o metodickou
a odbornou pomoc ve smyslu § 61 odst. 3 zákona o obcích. K obsahu nového návrhu nařízení se Krajský
úřad vyjádřil ve svém sdělení č.j. JMK 109078/2018 ze dne 26. 7. 2018, přičemž konstatoval, že jej shledal
v souladu se zákonem; městysi Prosiměřice současně doporučil celý jeho text přizpůsobit poslední novele
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to
zákonu č. 289/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, včetně provedení dalších doporučujících formálních úprav.
Dne 28. 7. 2018 Krajský úřad obdržel „Nařízení městyse Prosiměřice č. 01/2018, kterým se vydává Tržní řád
městyse Prosiměřice“ (dále jen „nařízení č. 01/2018“), schválené Zastupitelstvem městyse Prosiměřice na
jeho zasedání konaném dne 27. 7. 2018, s tím, že ode dne 30. 7. 2018 má být zveřejněno na úřední desce
městyse Prosiměřice. Následně, a to dne 27. 8. 2018 Krajský úřad obdržel nařízení č. 01/2018 s doložkou
o provedení jeho vyvěšení na úřední desce, z níž je patrno, že na úřední desce městyse Prosiměřice bylo
nařízení č. 01/2018 vyvěšeno dne 30. 7. 2018 a sňato dne 24. 8. 2018.
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V článku 10 odst. 3 nařízení č. 01/2018 je uvedeno: „Toto nařízení zrušuje nařízení městyse Prosiměřice
č. 01/2014, kterým se vydává Tržní řád městyse Prosiměřice.“. Nařízení č. 01/2018 tak zrušilo (zákonu
odporující) nařízení č. 01/2014 a Krajský úřad má tedy za to, že požadovaná náprava nařízení č. 01/2014
byla ze strany městyse Prosiměřice ve stanovené lhůtě zjednána.
S ohledem na výše uvedené tak Krajský úřad v souladu s § 125 odst. 1 poslední věta zákona o obcích
rozhodl o zrušení rozhodnutí KrÚ.
Současně Krajský úřad upozorňuje na § 128 odst. 1 písm. d) zákona o obcích, dle kterého „Obec vyvěsí
neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů rozhodnutí o zrušení pozastavení
účinnosti právního předpisu obce.“.

Otisk razítka

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v z. Ing. Ivo Minařík, MPA
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