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V Praze dne 11. dubna 2011 

Žádost o poskytnutí informací podle zákon č.106/1999 Sb.

Vážení,
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás  
dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se uplatňování dozoru nad výkonem samostatné 
působnosti u samosprávných územních celků (obce, kraje, hlavní město Praha).

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:
1) Kolik podnětů na výkon státního dozoru nad samostatnou působností obce, kraje, hlavního města 

Prahy dle § 124 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, § 82 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o 
krajích a § 107 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, bylo u Ministerstva vnitra 
podáno  od  účinnosti  zákona  č.  234/2006  Sb.,  změna  obecního  zřízení,  krajského  zřízení  a  
některých dalších zákonů, tedy od 1.7. 2006 do dnešního dne, 

2) Kolik  z těchto  podnětů bylo  ze  strany  Ministerstva  vnitra  řešeno  po věcné stránce,  tedy byla  
zahájena samotná kontrola výkonu samostatné působnosti,

3) Kolik  žalob  bylo  Ministerstvem  vnitra  v rámci  výkonu  státního  dozoru  nad  samostatnou 
působností obce, kraje, hlavního města Prahy podáno od účinnosti zákona č. 234/2006 Sb., změna 
obecního zřízení, krajského zřízení a některých dalších zákonů, tedy od 1.7. 2006 do dnešního dne
a) dle ustanovení § 124 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, 
b) dle ustanovení § 82 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích a 
c) dle ustanovení § 107 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze,

4) V jakých  konkrétních  případech  porušení  zákona  či  jiného  právního  předpisu  byla  ze  strany 
Ministerstva vnitra podána žaloba dle bodu 3,

5) Pokud nebyla podána žaloba dle bodu č.  3,  jakým jiným způsobem byla kontrola Ministerstva  
vnitra provedena, např. jakému jinému orgánu nebo úřadu byl podnět postoupen atp.

Za poskytnutí informací předem děkujeme. 

Oživení, o.s.
Ing. Štěpán Rattay, výkonný ředitel

Informace o žadateli :
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00
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Kancelář: Pelléova 7, 160 00 Praha 6
e-mail: oziveni@oziveni.cz
GSM: +420 608 732 091
Tel.: +420 257 531 983

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
Bank. spojení: 4053488001/5500
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Web: www.oziveni.cz
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