
Město Týništ ě nad Orlicí 
 

Komise k projednávání p řestupk ů města Týništ ě nad Orlicí 
Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí 

 
NÁVRH NA PROJEDNÁNÍ P ŘESTUPKU 

 
 

Já …………………………………………………………… nar. …………………………… 
bytem (popř. jiná adresa pro doručování).........…………………………………………… 
 
podávám návrh na projednání p řestupku jehož se m ěl/a dopustit 
 
pan/í……………………………………………………….. nar………………………………. 
bytem…………………………………………………………………………………………… 
tím,že…………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
(popis skutku, kdy a kde a jak měl být spáchán. Je nezbytné uvést i případné konkrétní urážlivé výroky 
či popsat jejich provedení. Je li tento popis obsáhlejší lze jej provést ve zvláštní příloze) 
 
Beru na v ědomí, že se jedná o p řestupek návrhový podle ust. § 68 odst. 1 
zákona č.200/1990 Sb. v platném zn ění o p řestupcích  
 
a podávám tímto návrh na jeho projednání . 
 
Dále beru na v ědomí ustanovení § 52 správního řádu, podle kterého jsem 
povinen(na) ozna čit na podporu svého tvrzení d ůkazy, které jsou mi známy. 
Navrhuji provedení následujících d ůkazů (uvést i svědky činu): 
…………………………………………………………………………………………………..
…………...……………………………………………………………………………………..
…….……………………...................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
Jsem si v ědom(a) toho, že v p řípadě zastavení řízení po jeho zahájení z d ůvodů 
stanovených v § 76 odst. 1 písm. a), b), c) a j) zá kona o p řestupcích , tj. 
- skutek se nestal nebo není přestupkem 
- skutek nespáchal obviněný z přestupku 
- spáchání skutku nebude obviněnému prokázáno 
- jako navrhovatel/ka bych vzal/a svůj návrh zpět 
- ač řádně a včas předvolán/a, nedostavil/a bych se k ústnímu jednání 
 
bude mi uložena jako navrhovateli povinnost uhradit  náklady řízení ve výši 
1.000 Kč, stanovené § 79 odst. 1 zákona o přestupcích a vyhl. MV č. 231/1996 Sb., 
ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb. 
 



Poučení:  
 
- dle § 68 odst. 1 zákona o p řestupcích (přestupky které lze projednat pouze na 
návrh) 
„Přestupky podle §49 odst. 1 písmena b) a c) (proti občanskému soužití) a 
přestupky podle §22 odst. 1 písm. h) (proti bezpečnosti a plynulosti provozu na 
silničních komunikacích) a §50 (proti majetku)spáchané mezi blízkými osobami , 
jakož i přestupky podle §49 odst. 1 písmeno a) (urážka na cti kýmkoliv) se 
projednávají jen na návrh postižené osoby , jejího zákonného zástupce nebo 
opatrovníka (dále jen navrhovatel)“. 
 
-dle § 68 odst. 2 zákona o p řestupcích (lhůta pro podání návrhu na projednání 
přestupku) 
„U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat p říslušnému 
správnímu orgánu nejpozd ěji do t ří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 
dozv ěděl o p řestupku nebo o postoupení v ěci orgánem činným v trestním 
řízení. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel 
označuje za pachatele a kde , kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán“. 
 
-dle § 66 odst. 3 písm. f) zákona o p řestupcích (důsledky opožděného podání 
návrhu na projednání) 
„Správní orgán v ěc odloží (neprojedná), jestliže návrh na zahájení řízení o 
přestupku byl podán opožd ěně (§ 68 odst. 2 – tříměsíční lhůta)“ 
 
-dle § 72 zákona o p řestupcích (postavení navrhovatele v řízení o návrhovém 
přestupku) 
„V řízení o p řestupku jsou ú častníky řízení mj. dle písm. d) navrhovatel, na jehož 
návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 dost. 1. 
 
 
 
 
 
 
V ……………………………… dne ………………………… 
 
 
 
……………………………………… 
vlastnoruční podpis navrhovatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


