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Oznámení o podez ení ze spáchání p estupku – vyrozum"ní o u!in"ných opat eních   
 
 
Na odd"lení p estupk$ správního odboru Magistrátu m"sta #eské Bud"jovice jste dne 
14.2.2012 podali oznámení o podez ení ze spáchání p estupku podle § 23 odst. 1 písm. c) 
zákona !. 159/2006 Sb., o st etu zájm$, ve zn"ní pozd"jších p edpis$ /dále jen zákon o st etu 
zájm$/, kterého se m"l dopustit PhDr. Ji í POSPÍŠIL, nar. 9.5.1949, trv. bytem #eské 
Bud"jovice, M. Vydrové 543/31 tím, že ve svém oznámení o jiných vykonávaných !innostech 
za rok 2010 ve smyslu ust. § 9 zákona o st etu zájm$ neuvedl jako ve ejný funkcioná  p esné, 
úplné a pravdivé informace.  
S odkazem na ustanovení § 67 odst. 4 zákona !. 200/1990 Sb., o p estupcích, ve  zn"ní 
pozd"jších p edpis$ /dále jen p estup. zákon/ jsem Vám dne 12.3.2012 sd"lil, že p edm"tná 
v"c není dosud pravomocn" ukon!ena, když téhož dne bylo vydáno rozhodnutí o zastavení 
 ízení podle § 76 odst. 1 písm. a) p estup. zákona. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
6.4.2012. Protože jsem Vás již jednou jako oznamovatele informoval, z d$vodu zna!ného 
pracovního vytížení jsem si ani neuv"domil, že Vás mám vyrozum"t opakovan" poté, co 
vydané rozhodnutí o zastavení  ízení bude v právní moci. Proto tak !iním s omluvou až nyní.  
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