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Sdělení ve věci stížnosti
Dne 16.5.2014 obdrželo oddělení přestupkové Odboru správního Magistrátu města Karviné Vaši
stížnost proti postupu správního orgánu, která nám byla zároveň dne 19.5.2014 doručena z Odboru
organizačního Magistrátu města Karviné.
Po prošetření spisového materiálu je nutno konstatovat, že v dané věci nejste účastníkem řízení, tj.
navrhovatelem, jak uvádíte. V této věci se v žádném případě nejedná o návrhový přestupek.
Návrhové přestupky jsou dány ust. § 68 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Jak bude v oznámení o přestupku dále postupováno je na zvážení správního orgánu.
Rozhodnutí ve věci vyřízení přestupku je dle zákona zasíláno pouze účastníkům řízení.
Vám bylo zasláno sdělení o vyřízení Vašeho podnětu, které jste si osobně vyzvedla dne 12.5.2014 a
navíc jste byla poučena o dalším postupu.
Dále ve své stížnosti poukazujete na skutečnost, že Vás pan Kufa fotí a že se vlastně až tak moc
nestalo, tudíž se nebudete obracet v této věci na soud, ale na magistrát.
K tomu uvádíme, že ne každé protiprávní jednání je přestupkem, který by řešil Magistrát města
Karviné. Část Vašeho oznámení, týkající se fotografování, neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku,
jelikož tuto situaci řeší zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), na základě
kterého se můžete dovolávat ochrany osobnosti. Ochrana osobnosti je zakotvena již v Listině
základních práv a svobod a blíže je upřesněna v občanském zákoníku. Chráněny jsou tam hodnoty
jako lidská důstojnost, soukromí a projevy osobní povahy fyzických osob.
Správní orgán může projednávat pouze věci, ke kterým byl zmocněn, a svou pravomoc může
uplatňovat pouze v rámci zákona. Vzhledem k nové úpravě občanského zákoníku, který posiluje
práva mezi jiným i fyzických osob, toto jednání nemohlo být posouzeno jako přestupek a je nutné ve
věci nedovoleného pořizování fotografii se obrátit na soud.
Z výše uvedeného považuji stížnost za nedůvodnou.
Máte-li za to, že stížnost, kterou jste podala u našeho úřadu, nebyla řádně vyřízena, můžete požádat
v souladu s ust. § 175 odst. 7 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
S pozdravem

Ing. Petr Pluhař , MPA
vedoucí Odboru správního
„elektronicky podepsáno“
Na vědomí :
Magistrát města Karviné, Odbor organizační, Oddělení právní a kontrolní
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