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

V Brance u Opavy dne 28. září 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 z opakovaného
spáchání přestupku a udělil souhlas se zahájením řízení, ID datové zprávy
963 367 591. Jedná se o přestupek spáchaný dne 25. října 2021. Ke dnešnímu dni jsem
od obecního úřadu ani od KPPP neobdržel žádnou reakci k tomuto podání.
Domnívám se, že dosud nebylo zahájeno jeho projednání, kdy se již blíží zákonná
lhůta, ve které přestupek, u kterého nedošlo k zahájení projednání, zanikne.
Jedná se o přestupek skutkově velmi podobný přestupku spáchanému stejnými
pachateli dne 29. listopadu 2020, dokonce se týká ořechů ze stejné sklizně 2020, jehož
projednání pod spisovou značkou BRA_S 4/2021 a), č.j. BRA-193/2022 již bylo
ukončeno a čeká se od posledního jednání dne 31. května 2022 na rozhodnutí KPPP.
Oznámení o zahájení projednání tohoto předchozího přestupku bylo ze dne
6. srpna 2021.
Rozhodujícím okamžikem pro ukončení skutku v případě pokračování v přestupku,
tedy mezníkem oddělujícím jeden pokračující přestupek od dalšího, je jakýkoliv
úkon ze strany policejního orgánu nebo příslušného správního orgánu, který
přestupek projednává, kterým je obviněný z daného přestupku zpraven o tom, že je
důvodně podezřelý z jeho spáchání. Ke spáchání přestupku dne 25. října 2021 tak
došlo již po zahájení projednání předchozího přestupku. Nejedná se tedy ani o
trvající anebo o pokračující přestupek dle §§ 7 a 8 zákona 250/2016 Sb. o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ale o opakování přestupku.
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 řízení a nařízeno 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, stejně
tak od oznámení,
- co je příčinou tak neúnosně dlouhých dob mezi oznámením přestupku a zahájením
jeho projednání, zda má vedení obce přehled, kolik přestupků bylo oznámeno a čeká
na zahájení řízení a kolik z nich zaniká pouze z důvodu, že na oznámení není ze
strany úřadu nijak reagováno, řízení není zahájeno a přestupky zaniknou uplynutím
roční lhůty.
Děkuji za poskytnutí informací v zákonné lhůtě.

S pozdravem,
Martin Vítek
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