NÁVRH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 16a odst. 2 věty první zák. o OP
Magistrát města ....... // Městský úřad .....

Spis. zn. / č.j.

Vyřizuje
oprávněná úřední osoba

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



NAHLÁŠENÍ projednání přestupku na úseku občanských průkazů příkazem na místě
Podle s ust. § 16 odst. 8 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zák. o občanských průkazech“), tímto jakožto obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
podle ust. § 16a odst. 2 věta druhá zák. o občanských průkazech 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 na území České republiky)
 Magistrátu města Brna (neboť občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit)
nahlašujeme, že dne ...................... byl příkazem na místě o uložení napomenutí // pokuty
projednán přestupek podle ust. § 16a odst. 1 písm. ....) [b) až i) a l) až n)] zák. o občanských průkazech,
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:)
 [§ 16a/1/b)] porušil(-a) povinnost chránit občanský průkaz [č. ............, vydaný dne ..........................]
před ztrátou // odcizením // poškozením // zničením // zneužitím
 [§ 16a/1/c)] nepožádal(-a) o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1
písm. d) zák. o občanských průkazech
 [§ 16a/1/d)] ani po opakované výzvě nepřevzal(-a) osobně občanský průkaz [č. ............, vydaný dne
..............]
 [§ 16a/1/e)] neprodleně neohlásil(-a) poškození // zničení // ztrátu // odcizení // zneužití občanského
průkazu [č. ............, vydaného dne ..............]
 [§ 16a/1/f)] porušil(-a) zákaz provádět zápisy // změny // opravy v občanském průkazu [č. ................,
vydaném dne ...............]
 [§ 16a/1/f)] porušil(-a) zákaz provádět zápisy // změny // opravy v potvrzení o občanském průkazu
[č. ..........., vydaném dne ................]
 [§ 16a/1/f)] porušil(-a) zákaz provádět zápisy // změny // opravy v potvrzení o změně místa trvalého
pobytu [č. ..........., vydaném dne ................]
 [§ 16a/1/f)] porušil(-a) zákaz provádět zápisy // změny // opravy v potvrzení o změně údajů
zapisovaných do občanského průkazu [č. ..............., vydaném dne ................]

NÁVRH
 [§ 16a/1/g)] ani po opakované výzvě se nedostavil(-a) k provedení úkonů souvisejících s vydáním
občanského průkazu
 [§ 16a/1/g)] ani po opakované výzvě neprovedl(-a) úkony souvisejících s vydáním občanského průkazu
 [§ 16a/1/h)] v zákonem stanovené lhůtě nesplnil(-a) povinnost provést výměnu svého občanského
průkazu [č. ..........., vydaného dne ...............] bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2 zák. o
občanských průkazech)
 [§ 16a/1/i)] úmyslně zničil(-a) // poškodil(-a) // odcizil(-a) // zneužil(-a) občanský průkaz [č. ..............,
vydaný dne .................]
 [§ 16a/1/i)] úmyslně zničil(-a) // poškodil(-a) // odcizil(-a) // zneužil(-a) potvrzení o občanském průkazu
[č. .............., vydané dne ..............]
 [§ 16a/1/l)] nepožádal(-a) o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15
let
 [§ 16a/1/m)] neoprávněně požádal(-a) o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
 [§ 16a/1/n)] prokazoval(-a) údaje občanským průkazem [č. ............., vydaným dne .........................],
jehož ztrátu // odcizení // zničení ohlásil(-a)

S pozdravem
.………….......…....……………
razítko, jméno, příjmení, funkce
a podpis oprávněné úřední osoby
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