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Kobylá nad Vidnavkou 22. listopadu 2019

ROŽHO DNUTÍ
Obecní úřad Kobylá nad Vidnvkou rozhodující jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 62 odst. l zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich, po projednání věci v ústním jednání podle ustanovení § 80 zákona č. 250/2016
Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v souladu s ustanovením § 68 a
ustanovením § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
takto:
I.
jevina

ze spácháni přestupku proti občanskému soužití podle ust. § 66d odst. 1 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (dále jen ,,zákon o obcích"). Tohoto přestupku se dopustila tím, že na
pozemku jehož je vlastníkem, a který se nachází v katastru obce Kobylá nad Vidnavkou,
neudržujete pořádek, čímž narušuje vzhled obce.
Za toto jednání se obviněnému ukládá ve shodě s ustanovením § 66d odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a § 35 písm. b) zákona č. 250/2016 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.

pokuta ve výši 500,- KČ (slovy: pět set korun českých),

která je splatná do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Il. Obviněné se podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ukládá povinnost nahradit náklady
přestupkového řízení, ve výši 1.000,- KČ, a to do 15 dnů ode dne nabyti právní moci
tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Obecním úřadem Kobylá nad Vidnavkou bylo z moci úřední zahájeno řízení o přestupku,
kterého se měla dopustit
která se měla dopustit přestupku dle ust. § 66d odst. l písm. b) zákona o obcích.
Tohoto přestupku se měla dopustit tím, že na pozemku jehož je vlastníkem, a který se nachází
v katastru obce Kobylá nad Vidnavkou,
neudržujete pořádek,
čímž narušuje vzhled obce.
'
Na ústní jednání na den 23.10. 2019 byla předvolána obviněná, která se na ústní jednání
dostavila.
Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou zvážil všechny důkazy a dospěl k závěru, že obviněný
svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty přestupku podle ustanovení § § 7
odst. l písm. c) bod 1 a bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., přestupkového zákona.
K tomuto závěru dospěl správní orgán na základě obsahu spisu a výpovědi obviněné, která
uvedla, že jak se stěhovali tak bylo uklizeno. Další lidi tam zase naházeli bordel. Nedá se nic
dělat budou to muset zpátky pouklízet. Pozemek pronajímá a nájemníci tarn udělali bordel.
Nyní tam nikdo nebydlí. Ona už 5 roků bydlí
Ze soboty na neděli se to pomalinku
bude uklízet. Nájemníkům říkala, at' ten bordel uklidí. Dále k uvedenému nechce nic uvádět.
Při rozhodování o druhu a výši sankce přihlédl Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou
k okolnostem spáchání přestupku. Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou má za to, že sankce
uložená ve výši pěti set korun českých povede k nápravě obviněné. (Výrok i. tohoto
rozhodnutí).
Povinnost k náhradě nákladů řízení byla obviněné uložena v souladu s platnými právními
předpisy (vyhláškou Ministerstva vnitra ČR). (výrok II. tohoto rozhodnutí.).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kaje do
15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Včas
podané odvolání má odkladný účinek, který nelze vyloučit.
Mgr. Jan Přikryl '
referent pro projedn' ,íást
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