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Vážený pane,
na základě vaší žádosti ze dne 28. 9. 2020 o podání informací (ohledně přestupku ze dne 5. 5.
2018 v Číhané) dle zákona č. 106/1999 Sb., vám sdělujeme níže uvedené údaje:
OTÁZKA:
Z jakých konkretních důvodů zde správní orgán MěÚ Nýřany-OŽP byl sám ve věci naproto
nečinný a proč o přestupku zahájeném
dne 4.7.2O18 rohodl až dne 27.4.2O19 ??????
ODPOVĚĎ:
Zákon stanoví pro vydání rozhodnutí lhůtu. Tato lhůta vychází z reálných možností věc
projednat a předpokládá také, že osoby zúčastněné na řízení a další osoby, kterých se průběh
řízení (např. dokazování) týká, budou dodržovat svoje procesní povinnosti.
V daném případě došlo v řízení k průtahům, přičemž hlavním důvodem bylo vaše obstrukční
jednání, když jste se odmítal dostavit k podání svědecké výpovědi.
Osoba předvolávaná jako svědek má povinnost se na předvolání k ústnímu jednání dostavit a
nemůže si sama činit závěry o tom, zda je či není způsobilá být svědkem. Tomu zcela
odpovídá i možnost správního orgánu (v případě porušení této povinnosti) uložit takové osobě
pořádkovou pokutu či rozhodnout o předvedení.
Správní orgán v dané věci rozhodně nebyl nečinný. O tom svědčí i spisový materiál, který je
abnormálně rozsáhlý vzhledem k povaze projednávané věci.
Je paradoxní, že nečinnost a neřešení případu vytýká správnímu orgánu osoba, která svým
obstrukčním jednáním podstatným způsobem zmařila možnost zjistit reálný skutkový stav.
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