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Vyrozumění k podání k šetření přestupku

Vážený pane magistře, 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru kancelář ředitele (dále jen „krajský úřad“), 
byl doručen Váš podnět k šetření přestupku podle § 23 odst. 1 písm. d) zák. č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“), kterého se měli dopustit veřejní funkcionáři Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, starosta 
obce Vejprnice a Ing. Petr Váchal, místostarosta obce Vejprnice. V souladu 
s ustanovením § 42 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“), jste požádal o vyrozumění, jakým způsobem krajský úřad 
s podnětem naložil.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o střetu zájmů projednává přestupky 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má veřejný 
funkcionář pobyt. Ing. Mgr. Pavel Karpíšek i Ing. Petr Váchal mají pobyt v obci 
Vejprnice, proto byl Váš podnět postoupen v souladu se správním řádem Městskému 
úřadu Nýřany, který je věcně i místně příslušným správním orgánem pro projednávání 
přestupku dle zákona o střetu zájmů, který se bude Vašim podáním dále zabývat. 
Ve svém podání namítáte podjatost Městského úřadu Nýřany  z důvodu, že starostou 
města je Ing. Jiří Davídek, který s výše uvedenými veřejnými funkcionáři spolupracuje 
v dotčené Vodárenské a Kanalizační a.s. jako člen správní rady. 
V souladu s ustanovením § 14 správního řádu svědčí právo namítat podjatost úřední 
osobě a účastníkům řízení. V tomto případě nejste v případném řízení ani účastníkem 
řízení, ani nejste úřední osobou, proto Vám nesvědčí právo podávat námitky 
podjatosti. 

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA
vedoucí odboru kancelář ředitele
podepsáno elektronicky
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