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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ze dne 10. 3. 2017 Vám sdělujeme následující.
Vyrozumění o zastavení řízení o přestupku proti občanskému soužití, zaevidované pod č.j. MUTI
4566/2016/KPP-48/33 ze dne 07. 03. 2017, bylo Komisí k projednávání přestupků vydáno, jelikož došlo
k naplnění obligatorně stanovených podmínek pro zastavení řízení ve věci předmětného přestupku
s ohledem na ust. § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o přestupcích“). Lze konstatovat, že k zastavení řízení o přestupku došlo z důvodu zániku odpovědnosti za
přestupek uplynutím prekluzivní lhůty počítané od spáchání přestupku, přičemž běh této lhůty byl přerušen
zahájením řízení o přestupku. V souladu s ust. § 20 odst. 3 zákona o přestupcích, začal okamžikem přerušení
zákonné jednoleté lhůty pro projednání přestupku běh nové lhůty pro projednání přestupku. Nicméně i tato
nová jednoletá lhůta dne 15. 02. 2017 uplynula, neboť další okolnosti, které by měly za následek přerušení
této lhůty, nenastaly. Komise pro projednání přestupků tak konstatovala, že jelikož nastaly zákonné důvody
pro zánik odpovědnosti za přestupek uplynutím doby, po níž již přestupek nelze projednat, musela
rozhodnout o zastavení řízení v předmětné věci dle ust. § 76 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích.
V dané přestupkové věci bylo v souladu s ust. § 76 odst. 3 věta druhá zákona o přestupcích rozhodnuto
formou usnesení, které se pouze poznamená do spisu, přičemž účastníci řízení byli o této skutečnosti
vyrozumění. K vyrozumění účastníků řízení dochází formou Vámi citované písemnosti Komise
k projednávání přestupků, zevně označené jako Vyrozumění o zastavení řízení o přestupku proti
občanskému soužití, zaevidované pod č.j. MUTI 4566/2016/KPP-48/33 ze dne 07. 03. 2017.
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