NÁVRH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 34a odst. 3 věty první až třetí zák. o CD
Magistrát města ....... // Městský úřad .....
Spis. zn. / č.j.

Vyřizuje
oprávněná úřední osoba

V ...................... dne ...................



NAHLÁŠENÍ projednání přestupku na úseku cestovních dokladů příkazem na místě
V návaznosti na povinnost orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu, stanovenou ust. § 31 odst. 1
písm. d) zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o
cestovních dokladech“), a to vést spisovou dokumentaci žádostí a dalších písemností náležejících ke
správnímu řízení m.j. i o přestupcích na úseku cestovních dokladů, tímto jakožto obecní úřad obce
s rozšířenou působností, který je podle ust. § 34a odst. 3 věta poslední zák. o cestovních dokladech
příslušný projednat níže uvedený přestupek příkazem na místě,
 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému
pobytu
 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území
České republiky (neboť občan není hlášen k trvalému pobytu v České republice)
 Magistrátu města Brna (neboť občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo jej nelze zjistit)
nahlašujeme, že dne ...................... byl příkazem na místě o uložení napomenutí // pokuty
projednán přestupek podle ust. § 34a odst. 1 písm. ....) [a), b) a e) až g)] zák. o cestovních dokladech,
obviněné(-ho)

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
(příp. jiný obdobný identifikační údaj):

jehož se dopustil(-a) ................. (kdy?) tím, že ................ (jakým jednáním? – vybrat a uvést odpovídající:)
 [§ 34a/1/a)] porušil(-a) povinnost chránit cestovní doklad [č. ................, vydaný dne .................] před
ztrátou // odcizením // poškozením // zničením // zneužitím
 [§ 34a/1/b)] neoprávněně provedl(-a) zápis // změnu // opravu v cestovním dokladu [č. ................,
vydaném dne .................]
 [§ 34a/1/e)] neodevzdal(-a) neplatný cestovní doklad [č. ..................., vydaný dne ..................]
 [§ 34a/1/e)] neodevzdal(-a) cestovní doklad [č. ...................., vydaný dne .......................], který je
zaplněn záznamy
 [§ 34a/1/f)] neodevzdal(-a) cestovní doklad [č. ..................., vydaný dne ..................] v případě ohlášení
jeho ztráty // odcizení, ač jej poté nalezl(-a) // získal(-a) zpět jiným způsobem
 [§ 34a/1/g)] úmyslně zničil(-a) // poškodil(-a) // odcizil(-a) // zneužil(-a) cestovní doklad [č. ..................,
vydaný dne ..................]
S pozdravem
.………….......…....……………
razítko, jméno, příjmení, funkce
a podpis oprávněné úřední osoby

