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R O Z H O D N U T Í 

 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, podle § 65 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci převodu výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy a silničního hospodářství 

na pověřený obecní úřad rozhodl 

takto: 

 

výkon přenesené působnosti spočívající podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve výkonu působnosti silničního správního 

úřadu dle § 40 odst. 5, svěřené Obci Prodašice, IČ: 00509272  bude zajišťovat od data 

11.10.2014 příslušný pověřený obecní úřad – Magistrát statutárního města Mladá 

Boleslav,  IČ 00509272, do jehož správního obvodu obec Prodašice patří. 

 

Odůvodnění 

 

 Ministerstvo vnitra oznámilo dopisem, doručeným Krajskému úřadu Středočeského 

kraje dne 18.9.2014, že bude od 11.10.2014 vykonávat v obcích, v nichž nebyly 

ve stanoveném termínu podány kandidátní listiny pro komunální volby, funkci správce obce 

ve smyslu § 98 odst. 1 písm. a) zákona o obcích. To se týká i obce Prodašice. S ohledem 

na skutečnost, že správce obce může ze zákona vykonávat pouze samostatnou působnost obce, 

prověřilo Ministerstvo vnitra možnosti zajištění výkonu přenesené působnosti v dotčené obci 

po převzetí její správy. Obec Prodašice nedisponuje v rámci obecního úřadu administrativním 

aparátem k výkonu správních činností, proto Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor 

dopravy, postupuje podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 
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úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve spojení s § 10 vyhlášky č. 388/2002 Sb., 

o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností, a určuje Magistrát statutárního města Mladá Boleslav jako příslušný 

pověřený obecní úřad k výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy a silničního 

hospodářství za Obec Prodašice v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že obecní úřad nebude 

od 11.10.2014 schopen prakticky zabezpečovat výkon přenesené působnosti na uvedeném 

úseku, není zde záruka řádného a kvalifikovaného výkonu státní správy, bylo rozhodnuto tak, 

jak je uvedeno ve výroku. 

 

Poučení 

 

 Toto rozhodnutí se v souladu s ust. § 65 odst. 2 zákona o obcích zveřejní nejméně 

po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Prodašice. 

 

 

       

 

                        Mgr. Lukáš Kopřiva  

                                                                                                vedoucí Odboru dopravy 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Prodašice dne: 

 

 

Rozhodnutí obdrží: 

 Obec Prodašice, Prodašice 28, 294 04 Dolní Bousov 

 Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá 

Boleslav 1 

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, oddělení přezkumu 

hospodaření obcí  

 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 

 Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 

 Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 
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