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Vážený pane inženýre,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace, kterou jste adresoval k rukám tajemníka dne 13.
5. 2014, Vám odbor kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec poskytuje informaci
k požadavku, který jste uvedl v části I. žádosti.
Obsahem této části I. žádosti byl dotaz cit.: „Kdo je pro Magistrát výkladovou autoritou
následujících právních norem
a) Zákon o pozemních komunikacích č 13/1997 Sb
b) Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích č 361/2000 Sb.“
K Vašemu dotazu je třeba uvést, že statutární město Liberec je subjektem veřejné správy, na který
byl zákonem přenesen výkon státní správy. Výkon státní správy podle zákona o pozemních
komunikacích je statutárnímu městu svěřen v rozsahu, který podle ustanovení § 40 odst. 1, 4 a 5
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vykonávají obecní úřady s rozšířenou
působností a obce (v případě statutárních měst magistrát). Výkon státní správy podle zákona o
silničním provozu je statutárnímu městu svěřen v rozsahu, který podle ustanoven124 odst. 5
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu) vykonává obecní úřad s rozšířenou působností (v případě
statutárních měst magistrát).
Pokud jde o vnitřní organizaci magistrátu, rozhoduje Rada města Liberec podle § 102 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) o rozdělení pravomocí v obecním
úřadu (magistrátu), a o zřízení nebo zrušení odborů a oddělení obecního úřadu (magistrátu).
Na schůzi Rady města Liberec dne 17. 12. 2013 byla aktualizována Směrnice rady č. 1RM
Organizační řád Magistrátu města Liberec. O této věci rozhodla rada usnesením
RM č. 1054/2013. Dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města
Liberec na následujících adresách
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/organizacni-rad/ a
http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/rada-mesta/usneseni-rady-mesta/2013/.
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Podle organizačního řádu byl výkon státní správy podle Vámi uváděných zákonů svěřen odboru
dopravy magistrátu, jehož funkční náplň je uvedena v příloze č. 2 směrnice 1RM Organizační řád
Magistrátu města Liberec.
Výkon veřejné správy na Magistrátu města Liberec vykonávají zaměstnanci statutárního města
Liberec. Jde-li o výkon přenesené působnosti (státní správy), zákonem svěřené úkoly vykonávají
úředníci ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů (zákon o úřednících). Zákon o úřednících vyžaduje pro výkon správních
činností na úseku dopravy včetně rozhodování o přestupcích prokázání zvláštní odborné
způsobilosti. Úředníci pracující na odboru dopravy, kteří se podílejí na přestupkovém řízení, které
je s Vámi vedeno, tuto zvláštní způsobilost prokázali postupem podle § 21 a násl. zákona o
úřednících.
Závěrem je třeba dodat, že při výkonu státní správy statutární město, ve Vašem případě odbor
dopravy magistrátu, aplikuje (provádí) zákony nebo jiné právní předpisy (dále jen právní předpisy)
v rámci zákonem stanovené přenesené působnosti. Při aplikaci právních předpisů dochází i
k jejich interpretaci, neboli k jejich výkladu. Pro správní orgán je nutné znát právní předpisy nejen
v jejich jazykové formě, ale musí pochopit jejich význam a působení. Správní orgán tak při
výkonu správních činností zjišťuje smysl právních předpisů, vysvětluje nejasné významy textu
zákona aj.
Takový výklad při aplikaci práva správním orgánem však nelze zaměňovat se soudním výkladem,
který působí přesvědčivostí argumentace a slouží ke sjednocení judikatury a podílí se fakticky na
dotváření práva.

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec
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