*S002X00PFLR7*
S002X00PFLR7

Město Vyškov
Komise pro projednávání přestupků
Sp. zn.:
Č. j.:
Evid. číslo:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
www.vyskov-mesto.cz

MV 77342/2019
MV 5255/2020
KPP 393/2019
Mgr. Jana Zelová
517 301 502
j.zelova@meuvyskov.cz
15.01.2020

Vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku o odložení věci
Podle ust. § 76 odst. 3 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále
jen „ZOP“) Vás, jako osobu přímo postiženou spácháním přestupku, tímto vyrozumíváme
o odložení věci – přestupku,
jehož se měl dopustit pan Martin Majer, nar. 21. 12. 1977, trv. bytem Podskalská 45/20,
Benátky nad Jizerou, tím, že měl od 1.11.2018 do 9.12.2018 Vás kontaktovat formou SMS
zpráv a e-mailů ohledně věcí týkající se exekucí na Vaši osobu, a tím se mohl úmyslně
dopustit narušení občanského soužití tím, že se vůči jinému mohl dopustit schválnosti, čímž
měl porušit ust. § 7 odst. 1 písm. c) bod 3. zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve
znění zák. č. 178/2018 Sb.
V daném případě se komisi podařilo získat rozhodující informace a podklady, které by mohly
odůvodňovat zahájení přestupkového řízení až dne 10. 1. 2020, při podání vysvětlení panem
Martinem Majerem, tedy poté, co odpovědnost za přestupek zanikla ke dni 10. 12. 2019.
Správní orgán tak shledal, že došlo k zániku odpovědnosti za přestupek, a proto, aniž řízení
zahájil, věc usnesením čj. MV 5118/2020 ze dne 15. 1. 2020, které nabylo právní moci dne
15. 1. 2020 podle § 76 odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, odložil.
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