
Číslo formuláře: KPPP/ 02 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

Souhlas se zahájením (pokračováním) řízení 
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 
Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 

Osoba přímo postižená spácháním přestupku: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 
Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: _________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

 
 
 
Tímto dávám v souladu s § 79 zákona č. 250/2016 Sb. souhlas se zahájením / pokračováním řízení o 
přestupku proti občanskému soužití (dopustí se ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným 

způsobem hrubě urazí) dle § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 251/2016Sb., jehož se měl/a dopustit: 
Pana/Paní: _________________________________________narozen/a_____________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

a to tím, že dne (kdy byl přestupek spáchán) ____________________________________v___________hodin 

kde byl přestupek spáchán: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

jakým způsobem měl být přestupek spáchán:  

- v případě slovních urážek uvést: KONKRÉTNÍ VÝRAZY A NADÁVKY  

 ČÍM SE CÍTÍ NAVRHOVATEL DOTČEN A URAŽEN 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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Svědek události: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 
Trvalý pobyt: _________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

 

 

Svědek události: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: _________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

 

 

Svědek události: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: _________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Sezemicích dne _______________________ Podpis navrhovatele: ________________________________ 
 
*nepovinný údaj 
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu 

 

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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