13.11. Název životní situace
OZNÁMENÍ PŘESTUPKU NEBO SPRÁVÍHO DELIKTU
13.11.1. Základní informace k životní situaci
Přestupky na úseku veřejného pořádku, správní delikty dle zákona o obcích (neudržování
pořádku na užívaném pozemku, znečištění veřejného pořádku,narušení životního prostředí)
spáchané v obci Hovorčovice. Přestupky na úseku: zemědělství, myslivosti, rybářství,
geologie, ochrany životního prostředí, pořádku ve státní správě a v územní samosprávě , dle
zákona o odpadech a zákona na ochranu zvířat proti týrání a správní delikty dle zákona na
ochranu zvířat proti týrání spáchané v obci Hovorčovice.
13.11.2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Osoba poškozená, její zákonný či právní zástupce.
13.11.3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Jednání v rozporu se zákonem je nutné oznámit na příslušné oddělení Policie ČR Odolená
Voda nebo na obecní policii Hovorčovice. Ta je ze zákona povinna přijmout oznámení,
s oznamovatelem sepsat protokol o události.
13.11.4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podání podnětu je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo elektronicky (za
podmínek, že podání je do 5 dnů písemně potvrzeno).
13.5.5. Na které instituci, kde, s kým životní situaci řešit
Obecní úřad Hovorčovice – odd. Obecní policie, Revoluční 33, Hovorčovice, tel: 283 933 123
nebo 720 513 665.
Policie ČR Odolená Voda, Čenkovská 84, 250 70 Odolena Voda – Dolínek tel: 974 881 700,
email: krpstc.oo.odvoda@mvcr.cz.
13.11.6. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.
13.11.7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádné.
13.11.8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádné.
13.11.9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
60 dnů od zahájení řízení. Přestupek nelze projednat uplynu-li od jeho spáchání jeden rok.
13.11.10. Elektronická služba, kterou lze využít
Ten, kde činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatel certifikačních
služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
13.11.11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád a některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13.11.12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
podání odvolání proti vydanému rozhodnutí nebo podání odporu proti příkazu
13.11.13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty až do výše 500 000,- Kč, odebrání věci, zvířete, zákaz činnosti až na 5 let
13.11.14. Za správnost popisu odpovídá útvar
Obecní úřad Hovorčovice - sekretariát .
13.11.15. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.03.2013
13.11.16 Popis byl naposledy aktualizován
18.3.2013
13.11.17. Datum konce platnosti popisu
-----

