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Sdělení k žádosti o podání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane

.

,

na podkladě Vaší doplněné žádosti ze dne 30.1.2020 ohledně podání informace dle zákona č.
106/1999 Sb., která se týká věci :
OTÁZKA č. 1: Kdy a jakým způsobem - usnesením ?? správní orgán OŽP MěÚ Nýřany
postoupil věc ze dne 5.5.2O18 pro nepříslušnost na odbor dopravy MěÚ Nýřany.
Tato informace je pro mně i celé další řízení důležitá k objasnění kdo zavinil, že přestupek proti
BESIP ze dne 5.5.2O18 žádný příslušný, ani nepříslušný orgán vůbec nešetřil a neprojednal.
Ty moje původní otázky 1-8 směřovaly na MěÚ Nýřany-odbor životního prostředí.
K výše uvedené otázce Vám sděluji, že věc volného pobíhání psa v obci
ze dne 5.5.2018
nám byla postoupena na odbor dopravy ze strany odboru životního prostředí dne 21.12.2018,
nejednalo se však o usnesení o postoupení přestupku z důvodu věcné nepříslušnosti nýbrž pouze
postoupení kopie oznámení přestupku zpracovaného orgánem Policie ČR OOP Úněšov, pod
sp.zn. KRPP-69350-7/PŘ-2018-031120 za účelem prověření skutečností, zda by se nemohlo
jednat ve výše uvedené věci o souběh dvou přestupků, tedy že jedním skutkem bylo spácháno
více přestupků, a to na úseku dopravy a na úseku ochrany zvířat.
Ze strany odboru dopravy byla věc usnesením poznamenaným do spisu dne 13.3.2019 pod sp.zn.
2/OD-Přest/1213/18-2-DF v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů odložena, neboť došlé
oznámení neodůvodňovalo zahájení řízení o přestupku ani předání věci.
S pozdravem
Mgr.Bc. Helena ŠNAJDROVÁ
vedoucí odboru dopravy
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