Obecní úřad Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 478 12 303

V Brance u Opavy dne 21. srpna 2022

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dle zákona 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
Dne 2. listopadu 2021 jsem podal úřadu Oznámení o podezření ze spáchání
přestupku a udělil souhlas se zahájením řízení, ID datové zprávy 963 367 595. Jedná
se o přestupek spáchaný dne 23. září 2021. Ke dnešnímu dni jsem od obecního úřadu
ani od KPPP neobdržel žádnou reakci k tomuto podání kromě ústní kritiky paní
předsedkyně KPPP během projednávání jiného přestupku, kdy tato kritizovala, že
toto oznámení neobsahuje některé informace, které tam následně objevila a vzala svá
slova zpět. Domnívám se, že dosud nebylo zahájeno jeho projednání, kdy se již blíží
zákonná lhůta, ve které přestupek, u kterého nedošlo k zahájení projednání, zanikne.
Žádám proto o poskytnutí následujících informací:
- zda obecní úřad jakožto správní orgán pro projednání přestupků proti občanskému
soužití přijal výše uvedené oznámení,
- zda bylo již zahájeno projednání tohoto přestupku,
- pokud nebylo, tak z jakého důvodu, co tomu brání a co je potřeba doplnit, nebo
jakou překážku je potřeba odstranit, co je potřeba učinit, aby bylo neprodleně
zahájeno,
- zda si je úřad vědom toho, že od spáchání přestupku uplynulo již 11 měsíců, od
oznámení skoro 10,
- zda vůbec obecní úřad ještě plní roli správního orgánu pro projednání přestupků,
nebo na tuto funkci již rezignoval. Pokud rezignoval, který jiný úřad převzal tuto
agendu. Poslední projednávaný přestupek jsem měl naplánovaný na 16. června t.r.,
kdy toto projednání bylo zrušeno pro nemoc členů komise. Od té doby uběhly již
více než 2 měsíce a nic se neděje.
Děkuji za poskytnutí informací v zákonné lhůtě.
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