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Vyrozumění

     Dne 13. února 2012 bylo Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, oddělení přestupků zasláno oznámení o podezření ze spáchání přestupku na RSDr. Josefa 
Nekla, nar. 28. května 1953, trv. bytem Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská č. 2165/33, který se měl dle tohoto 
oznámení dopustit přestupku dle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zákon a č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o střetu zájmů) tím, že ve svém oznámení o činnostech ve smyslu ust. § 9 
zákona o střetu zájmů, které podal za rok 2010, neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace, kdy  jako veřejný 
funkcionář neuvedl přesné, úplné a pravdivé informace v čestném prohlášení  - Oznámení o jiných  
vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, 
darech a závazcích podávaná veřejným funkcionáře podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 7. června 2011 (za rok 2010, konkrétně za období od 29. května 2010-31. prosince 
2010), konkrétně v bodu II. - Oznámení o jiných vykonávaných činnostech (§ 9 a 12 odst. 2), kdy v tomto 
neuvedl, že podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, předmět, způsob a místo výkonu 
podnikání/výdělečné činnosti, kdy podle živnostenského rejstříku je od 1.října 1992 a od 18.června 1997  
držitelem živnostenského oprávnění.

     V souladu s ust. § 67 odst. 4 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen přestupkový zákon) Vám sdělujeme, že věc byla dne 9. března 2012 odložena v souladu s ust. § 66 odst. 3 
písm. a) přestupkového zákona, když došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku či postoupení 
věci podle § 71. 

     S pozdravem 

           Renata Zobanová, DiS.
                     vedoucí oddělení přestupků 

              


