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Městský úřad Benešov, jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 60, § 62 zákona č. 250/2016

Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOPŘ“) rozhodl, ve společném řízení dle § 88

odst. 2 ZOPŘ, zahájeném dne 02. 06. 2021, takto:

I.

řízení vedené proti

narozen , bytem trv.

pro přestupek podle § odst. písm. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), kterého se měl dopustit t ím,

že dne v hod., v osadě č. p. v katastru obce

se měl nacházet u své kdy tímto měl dle

Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021, účinným od 00:00 hod. 22 března 2021 do 23:59

hod. 28. března 2021, zákazem pohybu osob mezi okresy, kdy Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne

18. 03. 2021, se prodlužuje do dne 11. 04. 2021 do 23:59 hod.,

dle ustanovení odstavec písmeno zákona č. 250/2016 Sb., ZOPŘ z důvodu:

II.

Řízení vedené proti

narozené dne bytem trv.

pro přestupek podle odst. písm. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), kterého se
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tím, že dne v hod., v č. p. v katastru obce

se měla nacházet společně se kdy

tímto dle Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021,

účinným od 00:00 hod. 22 března 2021 do 23:59 hod. 28. března 2021, zákazem pohybu osob mezi okresy,

kdy Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021, se prodlužuje do dne 11. 04. 2021 do 23:59

hod.,

dle ustanovení odstavec písmeno zákona č. 250/2016 Sb., ZOPŘ z důvodu:

Odůvodnění:

Dne 20. 04. 2021 byl správnímu orgánu, Městskému úřadu v Benešově, doručen spisový materiál Policie ČR,

Obvodního oddělení č. j. ve věci přestupku podle

odst. písm. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, kterého se

nar. bytem trv. - tím, že dne

v hod., v č. p. v katastru obce

se měl nacházet u kdy tímto měl

dle Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021, účinným od 00:00

hod. 22 března 2021 do 23:59 hod. 28. března 2021, zákazem pohybu osob mezi okresy, kdy

Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021, se prodlužuje do dne 11. 04. 2021 do

23:59 hod.,

nar. bytem trv.

tím, že dne v hod., v č. p. v katastru obce

se měla

dle Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03.

2021, účinným od 00:00 hod. 22 března 2021 do 23:59 hod. 28. března 2021, zákazem pohybu

osob mezi okresy, kdy Usnesení vlády České republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021, se prodlužuje

do dne 11. 04. 2021 do 23:59 hod..

Dne 2021 byl Městským úřadem Benešov, odborem správních agend, věcně a místně příslušným

správním orgánem, podle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen

„ZOPŘ“) a § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

jakožto prvním úkonem v řízení, vydán

kdy využil svého práva a

Podáním byl správní orgán

Správní orgán zahájil, dne a nařídil na den

2021, v
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Dne 2021 byla, Městskému úřadu v Benešově, doručena prostřednictvím datové schránky

vedené pod č.j. a

dle § odst. obviněného vedené pod č. j.

Dne 2021 byla Odboru správních agend, Městského úřadu v Benešově,

a č. j.

kde odborný referent Odboru správních agend, oddělení

přestupků Městského úřadu v Benešově a oprávněná úřední osoba v řízení spisové značky

Dne 2021, bylo správnímu orgánu, MěÚ Benešov, doručeno

Městského úřadu Benešov, Odbor správních agend, ze dne

č.j. sp. zn.: vedené

pod č.j. a Městského úřadu Benešov, Odbor

správních agend, ze dne č.j. sp. zn.:

vedené pod č. j.

Správní orgán a dále spisovou dokumentaci,

v souladu s zákona č.

a

Dne 2021, obdržel správní orgán, MěÚ Benešov, č. j.

MěÚ Benešov ve věci

č. j. a č. j. a

podané

Právní moc tohoto nastala dne

Správní orgán v řízení a na den v 09:00 hodin.

a se k jednání zmocněný

se k jednání K jednání se dále a

ve své výpovědi uvedl, že na písemné

k ze dne 2021“, které žádá dále žádá

ve své výpovědi že se na

k ze dne 2021“, které též
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Svědek po řádném poučení ve své výpovědi uvedl, že z toho dne si to,

že prošli s panem přes Viděl je, že se

Více si z toho dne

Svědek po řádném poučení ve své výpovědi uvedl, že dne přijela

s Nešlo mu ani o ale spíše o další

ze strany

Svědek po řádném poučení ve své výpovědi uvedla, že si kdy k nim

Ze dne má že na ní že

z myslela si, že Šla do a když se vracela, tak viděla, jak

před Dále uvedla, že v ten den tam s Žádala vložit do spisu

Rozsudek soudu v ze dne č. j. ze kterého je zřejmé, že

mají s

a předali správnímu orgánu při ústním jednání,

Rozsudek Jménem republiky, ze dne č. j. ze kterého je zřejmé, že vydané

krizové opatření č. 68/2021, vyplynulo z protiústavně vydaného nouzového stavu, které bylo nezákonné,

tudíž analogicky, a se nemohli dopustit protiprávního

jednání, tím, že dne v hod., v osadě č. p. v katastru obce

měli společně což bylo zakázáno, -dle Usnesení vlády České

republiky č. 299, ze dne 18. 03. 2021.

Správní orgán se s první námitkou která že veškeré

které poskytla byly a nad rámec

K tomuto správní orgán konstatuje, že k postupu není jakákoliv stanoviska, a proto

odkazuje, s případnou k orgánu - jejímž úkolem je

příslušníků a zaměstnanců

Správní orgán se ztotožňuje s druhou námitkou obviněné kdy obviněná ve svém

vyjádření sděluje, že využila svého zákonného práva, a plnění povinností vyplývajících z krizových opatření,

zcela v souladu s krizovým zákonem, odmítla. Správnímu orgánu je že zcela jistě plně

dle ust. odst. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, tedy plnění povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v

době krizového stavu, tudíž k přestupku.

Správní orgán se s první námitkou který namítá, že veškeré

které poskytla byly a nad rámec K tomuto

správní orgán konstatuje, že k postupu není jakákoliv stanoviska, a proto odkazuje,

pana s případnou k orgánu - jejímž úkolem je

příslušníků a zaměstnanců

Správní orgán se s druhou námitkou kdy ve svém

vyjádření že svého zákonného práva, a plnění povinností vyplývajících z krizových opatření,

zcela v souladu s krizovým zákonem, Správnímu orgánu je že zcela jistě plně dle

ust. odst. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
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předpisů, tedy plnění povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době

krizového stavu, tudíž k naplnění přestupku.

Proto bylo dle § odst. písmeno zákona č. 250/2016 Sb., ZOPŘ, ve znění pozdějších

předpisů, přičemž pro správní rozhodnutí bylo využito těchto podkladů:

Oznámení přestupku Policií ČR, Obvodní oddělení

Úřední záznam PČR

proti podaný

Vyjádření obviněného Vznesení námitky dle odst.

Vyjádření obviněného Vznesení námitky dle odst.

Usnesení, č.j. a č.j.

obviněného usnesení Městského úřadu Benešov, Odbor správních agend, ze dne

2021, č.j. sp. zn.

obviněného usnesení Městského úřadu Benešov, Odbor správních agend, ze dne

2021, č.j. sp. zn.

Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu č.j. MUBN/129138/2021/ODSA

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru legislativně právního a krajského

živnostenského úřadu

Protokol z ústního jednání

Rozsudek Jménem republiky, ze dne č. j.

Hodnocení podkladů a důkazů dle vlastní úvahy správního orgánu

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, u Městského úřadu v Benešově, a to do 15 dnů ode dne
jeho oznámení - § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“). Lhůta pro podání odvolání
běží ode dne následujícího po oznámení odvolání.

Právo podat odvolání mají tyto osoby:
OBVINĚNÝ(-Á) [podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu], a to v plném rozsahu.
POŠKOZENÝ(-Á) (je-li účastníkem řízení) [podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu], a to pouze proti výroku o
nároku na náhradu škody // vydání bezdůvodného obohacení a jen pokud poškozený také uplatnil nárok na
náhradu v řízení účelně vynaložených nákladů spojených s jeho nárokem na náhradu škody / vydání
bezdůvodného obohacení ) a výroku o nákladech spojených s uplatněním nároku na náhradu škody //
vydání bezdůvodného obohacení (tj. proti výrokové části rozhodnutí označené IV.).
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE / OPATROVNÍK mladistvého obviněného (v případě řízení o přestupku mladistvého
obviněného) [podle ust. § 96 odst. 1 písm. c) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], a to ve
prospěch mladistvého obviněného pouze proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a o
nároku na náhradu škody // vydání bezdůvodného obohacení (uvést odpovídající) a dále [podle ust. § 72
odst. 1 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], a to ve prospěch mladistvého obviněného proti
rozhodnutí o přestupku, tedy i proti výroku o nákladech řízení.
ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (v případě řízení o přestupku mladistvého obviněného) [podle
ust. § 96 odst. 1 písm. c) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich] a to ve prospěch mladistvého
obviněného pouze proti výroku o vině, o správním trestu, o ochranném opatření a o nároku na náhradu
škody // vydání bezdůvodného obohacení (uvést odpovídající) a dále [podle ust. § 72 odst. 1 zák. o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], a to ve prospěch mladistvého obviněného proti rozhodnutí o
přestupku, tedy i proti výroku o nákladech řízení.
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OSOBA PŘÍMO POSTIŽENÁ SPÁCHÁNÍM PŘESTUPKU, k jehož zahájení / pokračování řízení dala souhlas,
podle § 79 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich má, podle § 71 zák. o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, právo na oznámení rozhodnutí, ale právo odvolání jí nepřísluší.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje v Praze, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.

Právo podat odvolání, ve prospěch mladistvého obviněného, proti rozhodnutí o přestupku má, dle § 72 odst.
1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákonný zástupce, opatrovník
mladistvého a orgán sociálně právní ochrany dětí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku,
které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků,
nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nemá odvolání proti tomuto usnesení odkladný
účinek.

Odborný referent


