
 
 

 

 
 
 

Městský úřad Třebíč 
Karlovo náměstí 55 
674 01 Třebíč 
Datovou schránkou  

 
V Praze dne 6. února 2013  

 
 

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání přestupku 
 
Oživení, o. s., IČ: 6736 5353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (dále jen „oznamovatel“) tímto podává 
 

 
OZNÁMENÍ 

 
 
o skutečnostech nasvědčujících tomu, že se pan Miloslav Popelka, starosta obce Přešovice, 67557 Rouchovany, 
IČO 00378348 dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) tím, že při jednání orgánu územního samosprávného 
celku – zastupitelstva obce Přešovice, ve kterém byl oprávněn hlasovat, neoznámil svůj poměr k projednávané 
věci, ačkoliv měl na věci osobní zájem. 
 

I. 
 

Pan Miloslav Popelka byl dne 9. listopadu 2010 zvolen na ustavující schůzi zastupitelstva starostou obce 
Přešovice. V roce 2012 byl veřejným funkcionářem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona o střetu zájmů, z čehož 
mu mimo jiné plynula i povinnost oznámit podle ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů při jednání orgánu 
územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, svůj 
poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní 
výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Oznámení dle ustanovení § 8 téhož zákona podává 
příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. 
 
Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Přešovice konaného dne 15. 11. 2012 (Příloha č. 1) byl mimo jiné 
projednáván bod č. 4 v následujícím znění: 
 
Zastupitelstvo projednalo možnosti vybudování rybníků „Biocentrum Ján“. Pozemky na kterých bude tato 
stavba, musí být ve vlastnictví obce. Byly projednávány dvě navržené možnosti : výměna nebo odkoupení od 
vlastníka p.Ondřeje Popelky. Pan Hanák podal návrh, aby se tato stavba nebudovala. Hlasování: pro 1, zdržel 
se 1, proti 6. Pan Fukal podal návrh na odložení o jeden rok. Hlasování: pro 1, zdržel se 1, proti 6. Hlasování o 
odkoupení pozemků. Hlasování: pro 0, zdržel se 0, proti 8. Hlasování o výměně pozemků mezi obcí Přešovice a 
p.Ondřejem Popelkou pozemek parc. č. 270/7 , o výměře 17118m2 za pozemky ve vlastnictví obce parc. čísla: 
….. Pokud se stavba nezačne realizovat do 30. 9. 2014 budou pozemky směněny zpět. Hlasování: pro 7, zdržel se 
1, proti 0. 
 
Uvedeného zasedání se dle zápisu účastnili následující členové zastupitelstva: Popelka Miloslav, Fukal Josef, 
Hlavatý Zdeněk, Lakosil Josef, Filka Milan, Popelka Ondřej, Hanák Antonín, Jaša Jiří. 
 
Domníváme se, že pan starosta Miloslav Popelka byl při zasedání prokazatelně v osobním zájmu 
k projednávané věci, kdy jeho syn, zastupitel Ondřej Pavelka je vlastníkem předmětného pozemku. Z výsledků 



 
 

 

 
 
 

hlasování vyplývá, že o uvedené věci bylo jednoznačně minimálně v jednom případě hlasováno všemi 
přítomnými zastupiteli. Zákon o střetu zájmů přitom výslovně nezakazuje, aby veřejný funkcionář vystoupil, 
podal návrh či hlasoval, a to ani v případě, kdy má na dané věci zájem.  Je však vždy povinen svůj poměr k věci 
oznámit.  
 
Za jiný osobní zájem dle § 8 zákona o střetu zájmů je třeba dle výkladu považovat právě situaci, pokud 
projednání věci může přinést výhodu či újmu rodinným příslušníkům nebo známým veřejného funkcionáře. 
Toto tvrzení ostatně podporuje i související ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), které stanoví, že ,,člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo 
plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má 
danou záležitost projednávat.“  Za osobu blízkou je třeba v uvedeném ustanovení považovat příbuzné v řadě 
přímé, sourozence a manžela. 
 
Svým jednáním porušil starosta Miloslav Popelka jemu uloženou povinnost ustanovením § 8 zákona o střetu 
zájmů, neboť dle zápisu ze zasedání zastupitelstva neoznámil svůj poměr k projednávané věci. Skutečnost, že 
zápis v přiloženém znění je úplný, nám byla písemně panem Popelkou potvrzena. (Příloha č. 2, 3, 4) 

 
II. 
 

Vzhledem k shora uvedenému má oznamovatel důvodné podezření, že pan Miloslav Popelka výše popsaným 
jednáním porušil jemu uloženou povinnost zákonem o střetu zájmů, a sice oznámit svůj poměr k projednávané 
věci, čímž se dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů.  
 

III. 
 
Za věcně a místně příslušný orgán k projednání tohoto přestupku oznamovatel považuje v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o střetu zájmů Městský úřad Třebíč, neboť v jeho územním obvodu má pan 
Miloslav Popelka trvalý pobyt. Současně navrhujeme, aby správní orgán uvážil, zda nejsou naplněny podmínky 
§ 14 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, pro vyloučení úředních osob z projednávání z důvodu jejich podjatosti a 
tedy následnou aplikaci postupu dle § 131 odst. 4 správního řádu, pověření jiného správního orgánu k 
projednání věci nadřízeným orgánem. 

 
Zároveň oznamovatel na základě ustanovení § 67 odst. 4 zákona o přestupcích žádá, aby byl vyrozuměn 
v zákonem stanovené lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto oznámení o učiněných opatřeních. 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                                              Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Zápis ze zasedání obce zastupitelstva Přešovice konaného dne 15. 11. 2012 
Příloha č. 2 – Odpověď starosty Miloslava Popelky 
Příloha č. 3 – Žádost o informace 
Příloha č. 4 – Stížnost na nečinnost 



 
 

 

 
 
 

 


