Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 Tachov

Odbor vnitřních věcí
Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Spis.značka:
Naše č.j.

764/2020-OVV /TC
1349/2020-OVV /TC

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Dokoupil

Datum:

24.07.2020

374 774 120
ales.dokoupil@tachov-mesto.cz

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Vážená paní_ ,
na základě Vaší žádosti ze dne 15.07.2020 (doručeno dne 20.7.2020) o sdělení informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Vám v příloze zasíláme kopii vyžádaného protokolu o ústním jednání ze dne 10.06.2020 č.j.
656/2020-OVV /TC-13.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí záznamu z jednání konaného dne 10.06.2020 C.J.
656/2020-OVV /TC-14. Uvedené č.j. však bylo přiděleno meritornímu usnesení ve věci a proto
dovozujeme, že váš zájem skutečně směřuje k poskytnutí záznamu výše uvedeného protokolu o
ústním jednání..

Mgr. Bc. Aleš Dokoupil
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Váš dopis č.j,:
Ze dne:
Spis, značka: 3:4/2020~OVV/TC
Naše č.j.:
656/2020~OVV/TC ·13
Vyřtzuje:

Filová

Telefon:
Evmnll:

374774129
katusc.filova@iachov~mesto,cL

Datum:

PROTOKOL O ÚSTNÍM. JEDNÁNÍ
podle ust, § 80 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
,,zák. o odpovědnosti. za přestupky a řízeni o nich"); ust. § 18 a § 49 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") v přestupkové věci
• v , ~r-,,."-~ ,., •.;,-:j':f/•' T~t'~l"'X:'\~''.',n.•,t.M"'--' f. ,t,_, ,.,_.."""..,,..~ i•",J.·· -.-y.•..1•=,-,."···+' i,as•••·,,.··' 'n'ť·"' t}?,.,~.r::'I . 47 (. 'f
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o livniene1 10 :&,;':tfil{'~:;t?,o!k~:~i'@~r:(;:tt;i:~~:/i~},.~~:;::;,~;i'i;?.;.~k?~~:,~.1A;Wťn~~4ť~~1&Y.;;jf'.,m, 3.
H · .. achov, <tery
se podle oznámení orgánu Policie Č'.R měl dopustit přestupku proti občanskému soužití dle §
7 odst. l písm a) a c) bod 1 z.č, 25l/2016 Sb, zák. o některých přestupcích ( dálejen ,, zákona
o některých přestupcích, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že jinému ublíží na cti tí111,. že
ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí a úmyslně naruší občanské soužití
vyhrožováním újmou 11a zdraví..
Tohoto přestupku se-měl obviněný dopustit tím, že opakovaně pomocí zaslaných SMS zpráv,
telefonních hovorů nebo osobně měl vyhrožovat újmou na zdraví své sestře ~:il:~ .~v;.-:•~!::""1t{\tl
€ť~f1l~Ji~iti. ''r."J.1-,"P,ř'-t-::::i tnávštěvách
jejich matky na adrese Milíře 83, okr, Tachov měl uretžet
/:·,:% '.J!~· ., ""' ..
svou ses ttu ::., <1.:1.i~~,:~;:1~.$'.'~~?t.~
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Účastníci řízení:
Obviuěný:

Jméno a příjmení:
datum narození;
trvale bytem:
adresa pro doručování:
totožnost ověřena dle OP:

zaměstnán:
Přttomen

Řízení o přestupku bylo z moci úřední se souhlasem osoby přímo postižené spácháuím
přestupku dle ust. § 79 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle ust, § 46 odst 1
správního řádu zahájeno věcně a místně příslušným správním orgánem podáním souhlasu se

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175

www.tnchov-me.sto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
1D DS: 2tubyxs

pf'íjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdaj OV)' frčet: KB Tachov 2688970257/0100
e-rna il: podn tclull(@tnchoy~mcsto.cz

I. PROTOKOLACla (Nl:)DOSTAVENÍ SE ÚČASTNÍKŮ ftiZENÍ / OSOB S VYBRANÝMI
PROCESNÍMI PRÁVY K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ:

' 'J· ~, I l I I · • ' ., ....,,.... , ..,~,r.i-'i"~·r~ •'"''H:··""""'}l,, ,,:.... ,:,)
\/ sou I acI u s ust. s,. 47
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nic u ))' o ivmeny i'!jit1t;:liiJf•11:i~~':"fťfa'.-K:jfff'J.t-:r:t.\:~ ,
)!,,

bytem íi~:14i%Ji"\~ll{itť47 01 Tachov uvčdomčn (l znhi\jcní Í't/,CllÍ} tím, 2.c byl současnč
řádně (I/. dle§ 1 IJ/4 SR do vlastních P11lw11) a včas ((j. dle { 49// SR s min. pělidennim
piedstthem) dle ust. § 80 odst 4 zák. o odpovědnosti zn přestupky a řízení o nich předvolán k
ústnímu [ednáni,

V souladu s ust. § 71 zák. o odpovědnosti 7n přestupky ,t i'í1é11i n nich byla o zahájen! řlzení a
o konáni ústního jednání vyrozuměna osoba přhno pos<tižcn{1 spůcluiuliu přestupku,
k jehož zahájen] podle usr. § 79 zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich d.tla
souhlas!

Jn1 'no a přřjmcnf:
datum narození:

trvale bytem:
adresa pro doručovánf
totožnost ověřena dle OP:

zaměstnán:
Přítomna

Ncpřltomna
K ústnímu jednání se dostav i la, ~IiiTIE~$ťi;~tmvs.1".>1J~;;;.i$:.;'.:2!~liSi:}7fj'.'f{ž~:l~1ii•fa1t1~;t0itTv. bytem
~ik]1~Il%~\J{(lB{~;?{:f~ ros 00 Praha .· - Malešice jakožto osoba přirno posrižná spácbáním
'pf.6~[up'ílitl}'elti;r~,t1héjení dala souhlas a řótln!i: prokázala svou lotu/.110SL
V souladu s ust. § TI zák. o odpovědnosti za přestupky ,1 řízení o nich byla o zahájeni Nz.cní a
o konání ústního jednání vyrozuměna osoba ptímo posli1.crn1 spáchůnim přestupku,
k jehož zahájeni podle ust. § 79 zák. o odpovědnosti z:1 přestupky u řízení o nich dala
souhlas :

Jméno-a příjmenl:

datum narozenl:
trvale bytem:
adresa pro doručování:
totožnost ověřena dle OP:

zaměstnán:
PNtomna
,
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K us t mm u J ednán 1 se dos tav J1 a Í!$;t~#;;;t•d'iťH~~:!f-~1,:;~t~t3f~:~;; ,};~;-;~ '.l.!l1,:_i.~~tť{,.l\:,j>l~.;t's1frt1t~~D1t1.~,; 34 7
O l Tachov, jakožto osoba přímo p srižuá spáchánír» přestupku k jehož zahájeni dala souhlas
n řádně prokázala svou totožnost.

Oprávuěuá úředni osoba: Ing. Katušc Filová, referent odboru vnitřnich včcí
Úkony, kfťré hudou provedeny:
1. Vyjádření účasuríků řízeni
2. Pokus o usmiřenf podle§ 7 odst. 8 zák o některých přestupcích ve věci ublížení

Jednání zahájeno ve 14.00 hodin v kuneeláři

c.

11a

cti

1 l I, Městského úřadu Tachov.

l) Vyjňdřcní účastníků řízení
1 )Výpovčd' obviněného»
,.

•-~',(-'.'.'~:i,'•··Í'?'';i,·~~-·J '. ·;::.~.;•,.··~~....., tl;,l..

V souladu s ust. § 47 odst. J správního řádu byl obvinčuý
\,ťltl~~i:-f!.1~;.:%',~J)~~SJl&ť}
byrem ~f$/~1t;:Jl~½itt 347 01 Tachov uvčdoměn u zaliťlj<;nf řízení s tím. že byl s. učasně

řádně a včas dle ust. § 80 odst. 4 zák. o odpovědnosti zn pfesttipky a řízení

o

nich předvolán k

ústnímu jednání.

Sprúvnl org(m podle ust. § 82 zák, o od1 ověduosti z,1 přestupky a řízení o nich provede důkaz
výslechem obviučněho, neboť provedeni Lr horo dťd,017,U j1.; nezbytné k uplatncní práv
obviněného.

Obvinč11ý l:i\~}ii~/J.•.~:i:;;!_tl poté, co mu bylo zopakováno zákonné poučeni podle usr. ~ 82 odst. 1
uvedeno v doničené
.a 2 zák. o odpovědnosti za př"slLIJ ky a řízení o nich,
předvolánce, jemuž poroziuněl, k včel uvádí:
Nevyužívám svého práva nevypovídal.

Obviněný k přestupku, kladenčruu mu

7,H

vinu vypovídá:
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2) Výpověd' osoby přímo postižené spácháním přestupku

1ilJ{~íii!it{1.ť1ť;'!~:~

Osoba přímo postižená spácháním přestupku která dala souhlas se zahájením řízeni
CHCE v řízení vyjádřir své sranovisko.
~~:,,.,:~f •.C,!r..f'\>:t>;);\~~ ;J,,~-.:Y

"!:-{ff;,~itJ..·.:1:-,).~i,.~~~~ ~~ ~~ \.;-t~:
?4••~\~--~..,: ~:, ~~~\!~ťtt;\~"l;; ~•• •f.)t/11 ~

..... ;~1ti~!ěj~~~illt

.

f~_·,~T:u:,·~•.;~1~:1FÍ'Wf.1; poté, co J1 bylo zopakováno

zákonné poučení podle ust. § 71 zák .
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které Je uvedeno v doručené předvolánce, jemuž.
0

..,-.;,.,..,,..;, .... -'.. -~.f"Ů t~:~••°';;.'-, .,;

j_.

porozuměla, k věci uvádí:

s

\

Dotazy obviněného·

Odpověď

Osob& přÍťijo, pustižená spácháním přestupku, která dala souhlas se zahájením řízení
l%.f„bii~fi!iJHCE v řfzení vyJádřit své stanovisko,

-~'~,,. ~·,•·j·"t··t

··•.t·~
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poté, co .11 . bylo . zopakováii?. zákonně pouclení.

p~dle ust. § 7J. zál<;;

věctňqst1 za přestupky a řízení o n I ch, ktereJe nv~deno v č}{:)rnčen~ pře,lvoJúnc.e, Jemu z
po.rozurn~ta1 k věci uvádí;
o .Q
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U..Pokus o usmíření podle§ 7 odst. 8 zák o některých přestupcích ve věci ublížení na cti

Podle ust. § 7 odst. 8 zák. o některých přestupcích se správní orgán pokusil obviněného~ň~fir,f~~
'''-"'''••~ '1'' J '.{,."!!(''!,'"' k
I,
., .. t l
blíž
.
'"' •'č
b I
~~t.tttWér;:;
,l~iN':!; -;-1~{:r~;1:~~í'i9a ozto osobu,
JlZ )Y o u· izeno na cu srnlnt, pn ernz JHn · y o
poskytnuto poučení o právních následcích dojde-li k usmíření, tedy, že řízen! zahájené se
souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku bude usnesením zastaveno.
,l')).'.',1(''··•,..,-y

v

v

••

s umířením

Vyjádření obviněného :
Vyjádření osoby.jíž bylo ublíženo na cti:

K usmíření nedošlo, proto správní orgán pokračuje v řízení

K-u-sm-í-fon.í-došfo-a--spi:áv-H-Í-Grgán-t~+1=1t:o-Hk1:1nGl4j-<Hl-&tfltjedná1➔í 1.ie věci Llfá~ek na cli s tím že
~~odl.e-us~,...§-7-Gdst 8..zák.. .--0-1-1- ěktt?1~-f)-i'w-upcích buac vyElárrE>-±+sResení o zastuvenf 'řifení;
lcreré.bude.ozaámeno.obvi n~né1nu.a-Gso.M--p-J:í1+1-G-f)G-st:iž-f~H4-sf->á:ooá-l-1-i+H-f?'ře•s-Rlplcu, jíž b)'le
ublíženo na e-t+,.-

Podle ust, § 7 odst. 8 zák. o některých přestupcích se správní orgán pokusil obviněného ~~1:~~\tij]

, ~ .. v•,• •,~•.f"''•V.,.,,•, k
•' pricemz
• • • ~ jun
. ·• by l o
..:c!.R,i,,;;iť',::t.:5-~..,,~,, •.vv
.:;:::',~f.l;t:~'$!.t.
:.-: ~-.·.-;,:•:;<~#:in ozio oso Iou, J• ,:,.
1z b. yI o u·blíž
izeno ua cti. smf řrt,
poskytnuto poučení o právních následcích dojde-li k usmíření, tedy, ž' řízení zahájené se

„:i,:''(")., ,.. • ,,,. • •
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souhlasem osoby přímo postižené spáchánlm přestupku budeusnesením zastaveno.

Vyjádření obviněného :

s umířcuím

Vyjádření osoby; jíž bylo ublíženo na cti:

s umfřeulm

nesouhlasím
nesouhlasím

K usmíření nedošlo proto správní orgán pokračuje v řízení
III) Protokolace provedení důkazu výslechem svědků
•••tt.;I •;. ,:_i.,•,!J, 'o'l!!< .'f'.Y!-·'~•

j

Příloha č,1 - protokolace provedení důkazu svědeckou výpovědi ~~~'.tp-!?~1i1i~t~f~;
il!J ( je
j'b}i1}.~~,1_...~~.._<;.r,:;ť-\!
1t

nedílnou součástí protokolu o ústním jednání)

Příloha č. 2 - protokolace provedení důkazu svědeckou výpovědí
nedílnou součástí protokolu o ústním jednání)

7

.J, '.-:

\t%,~?fft:t.t:~ltffe~t~( je

K provedenému důkazu - vyjádření

Vyjaclření osoby-přímo postižené spácháním přestupku

tf.

1!::;,;_'"'

Já Jsem u této situace nebyla.

3) Vxjádření účastníků řízeni k podkladům rozhodnuti.
Správní orgán v souladu s ust, § 36 odst.
navrhovat další důkazy.
Obviněný ne1111vrhujc provedení dalších důkazů.
podpis obviněného

podpis osoby pN1110 postižené
spáehánln, piestupku

Na výzvu správnlho orgánu k uplatnění práva podle ust. ~ 36 odst. 3 správního řádu (možnost
vyjádření se k podkladu rozhodnutí před jeho vydáním) případně k uplatnění práva podle usr, §. 36
odst 2 správního řádu (možnost vyjádřit své stanovisko) obviněný uvádí: stále tvrdím, že jsou to
spekulace H Intriky vl°1či mé osobě

8

Správní orgán shromáždil dostatečný podklad pro rozhodnutí, proto v souladu s ust. § 36 odst.
3 správního řádu vyzval obvlněněho , před vydáním rozhodnutí, k uplatněni práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, případně ve smyslu ust. § 36 odst. 2 správního řádu k vyjádření
svého stanoviska k celému průběhu řízeni.

, .... •, "J-1.'~...,',:,I.!

·~:>1(::.1

Obviněnýk~tt-.f ~·-.~~;1~i&J sděluje že nemá, co by uvedl
Správní orgán shromáždil dostatečný podklad pro rozhodnutí, proto v souladu s ust. § 71 zák. o
odpovědnosti za přestupky a řÍZ\.!liÍ o nich vyzval osoby přímo postiženou spácháním
přestupku, která dala souhlas se zahájením řízení , před vydáním rozhodnutí,
k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnuti, případně k vyjádřeni svého stanoviska
k celému průběhu řízení.

Na výzvu správního orgánu k uplatnění podle list. § 71 zák. 0 odpovědnosti zn přestupky a řízení o
nich (možnost vyjádření se k podkladu rozhodnutí před jeho vyd{111í111) případně k uplatnění práva
, · 'I •rac
' I U ( moznost
•
. ' 1·· sve' stunovrs
. k O ) ·~·
,',;i';~~~~yj·
'.·- ~J .....,.,~• ..;·•J.;- ;•.~ ' a k ožto
v
I
2 spravnmo
li US.t §, ~·3 6 otst.
poore
vyjaorrt
d-..~
osobu přímo postižená spáchánim přestupku, která dnla souhlas se zahú.1c"111111 rizcnr uvadí:

Na výzvu správního orgánu k uplatnění podle ust. § 71 zák. o odpovědnosti za přestupky a řizenf o
nich (možnost vyjádření se k podkladu rozhodnuti před jeho vydáním) případně k uplatněni práva
podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu (možnost vyjádřit své stanovisko) =1!:?:~t;,i;,,r:l.(is~~~il jakožto
osobu přímo postižená spácháuíu. přestupku, která dala souhlas se zahájením řízení uvll'tl'í:

/-.~~tiilil~l~Ítltirre:~1-1ř.:~~;1t1;tt~:~~~l~ťt,tii!~.;fí%i~(-i:1t1tf~i1;tnft{f;~fJž.f~:mt:i\~{;
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Účastníci řízeni berou na vědomí, že rozhodnutí v dané přestupkové věci nebude mi místě
ústně vyhlášeno, rozhodnutí jim bude oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení
do vlastních rukou podle ust. § 19 odst. 4 správního řádu.

9

",

osoba přímo postižená spáchání přestupku

Protokolace ústního jednání ukončena dne 9.6.2020 ve 17:00 hodin.
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