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spisová zna#ka #íslo jednací oprávn$ná ú%ední osoba/linka. datum 

S UMCP1 021315/2012 
R 273/2012 

UMCP1 056558/2012 Zden$k Tomek/645 23.04.2012 

 
 
 
 
Vyrozum$ní 

 

Ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zák. !NR #. 200/1990 Sb., o p%estupcích, ve zn$ní 

pozd$jších p%edpis' /dále jen „zákon o p%estupcích“/, Vás jako oznamovatele vyrozumíváme 

o u#in$ných opat%ením ve v$ci Vašeho oznámení ze dne 13.02.2012 /nevládní neziskové 

organizace Oživení, o.s., I! 67365353/ oznámení o podez%ení ze spáchání p%estupku podle 

ust. § 23 odst. 1 písm. c/ zák. #. 159/2006 Sb., o st%etu zájm', ve zn$ní pozd$jších p%edpis' 

/dále jen „zákon o st%etu zájm'“/, podle kterého pí. Mgr. Karolína Peake, nar. 10.10.1975, 

m$la ve svém oznámení o #innostech ve smyslu § 9 zákona o st%etu zájm', dne 03.06.2010 

v !estném prohlášení „Oznámení o jiných vykonávaných #innostech, oznámení o majetku 

nabytém v pr'b$hu výkonu funkce a oznámení o p%íjmech, darech a závazcích podávaná 

ve%ejným funkcioná%em podle zákona o st%etu zájm'“, v !ásti I. bodu C tohoto prohlášení v 

období za které se prohlášení podává /od 29.05.2010 – 31.12.2010/, v !ásti II. oznámení o 

jiných vykonávaných #innostech odst. a/ tohoto prohlášení, uvést, že nepodnikala a neuvedla 

p%edm$t, zp'sob a místo výkonu podnikání, a# v rozhodném období byla držitelkou platného 

         



 2 
živnostenského oprávn$ní I! 63940256 - p%edm$t podnikání výroba, obchod a služby 

neuvedené v p%ílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tedy neuvedla p%esné, úplné a pravdivé 

údaje. 

     V p%edm$tné v$ci pí. Mgr. K. Peake podala vysv$tlení, na základ$ kterého s p%ihlédnutím 

k dalším p%edloženým relevantním podklad'm byla v$c podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. a/ 

zákona o p%estupcích, odložena, nebo( došlé oznámení neod'vod&uje zahájení %ízení o 

p%estupku nebo postoupení v$ci § 71. 

 

Bc. Pavel   R u # k a 

vedoucí odboru 

 

otisk ú%edního razítka 


