
 

 

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim S2/2022/RM 
 

 

Příslušnost k projednávání přestupků  
 

 
odbor kancelář úřadu  

- oddělení přestupků a agendy 
autoškol 

 
Projednává: 

 

a) přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Jedná se o: 
 
- přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy 
- přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy 
- přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě 
- přestupky proti veřejnému pořádku 
- přestupky křivého vysvětlení 
- přestupky proti občanskému soužití 
- přestupky proti majetku 
- přestupky na úseku podnikání 
- přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě 
- přestupky na úseku zdravotnictví 

 

b) přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek dle § 40 zákona č. 65/2017 
Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek  
 

c) přestupky na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ORP Kuřim  
 

d) přestupky podle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

e) přestupky podle § 83 a 83a zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích 



 

 

f) přestupky podle § 42a odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon 
č. 13/1997 Sb.“) v návaznosti na porušení ust. § 19 odst. 1 písm. g, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. 

 
přestupky podle § 42a odst. 1 písm. j) zákona č. 13/1997 Sb., v návaznosti na porušení ust. § 19 odst. 3) 
zákona č. 13/1997 Sb., ve spojitosti s porušením ust. § 19 odst. 1 písm. g, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. 
 
přestupky podle § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., v návaznosti na porušení ust. § 19 odst. 1 
písm. g, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. 
 
přestupky podle § 42b odst. 1 písm. j) zákona č. 13/1997 Sb., v návaznosti na porušení ust. § 19 odst. 3) 
zákona č. 13/1997 Sb., ve spojitosti s porušením ust. § 19 odst. 1 písm. g, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. 

g) přestupky podle § 42a odst. 2–4 a 42b odst. 1 písm. u, v, w, x, y zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích 

h) přestupky podle § 125c, 125d, 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů 
 

i) přestupky podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel 
 

odbor kancelář úřadu  

Projednává přestupky podle zvláštních zákonů, které neprojednává oddělení přestupků, a do jehož 
působnosti přestupky patří. 

odbor správní a vnitřních věcí 

odbor dopravy 

odbor majetkoprávní 

odbor finanční 

odbor obecní živnostenský úřad 

odbor stavební a životního prostředí 

odbor sociálních věcí a prevence 

odbor investiční  

 


