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Územní odbor Náchod
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Human Rights Defense z.s. - NGO
francouzský ekvivalent - Droits de lHomme Defense z.s. ONG
Nevládní nezisková organizace
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
P.O. BOX 8
Chlumec nad Cidlinou
503 51
odpověď - Ing. Ladislava Kryžová
K č. j.L 10967 ze dne 6.9.2018
Na základě obdrženého dokumentu od Ing. Ladislavy Kryžové tímto odpovídám na Vámi zmíněné
chyby a nedostatky ve spise.
Co se týče bodu č.2 tedy neumožnění pořízení kopií ze spisu a nevydání kopie ÚZ o podání
vysvětlení odpovídám, že pan Ing. Hrnčíř zažádal o nahlédnutí do spisu, což mu bylo umožněno,
kdy si pan Ing. Hrnčíř chtěl ofotit spisový materiál, což mu nebylo umožněno, jelikož celá věc byla
stále v šetření a ve spisovém materiálu se nacházely osobní údaje ostatních osob. K neposkytnutí
kopie ÚZ o podání vysvětlení doplňuji, že po každém podání vysvětlení od pana Ing. Hrnčíře byl
dotázán zda si žádá kopii a pokud si kopii žádal, byla mu vždy vystavena, dále byl poučen, že kopii
jeho podání vysvětlení si může nechat vystavit na OOP Nové Město nad Metují kdykoliv.
Co se týče bodu č.4 tedy uvedení škody, která přesahuje 5 000,- Kč a soukromé zjišťování ceny.
Při podání vysvětlení byl pan Ing. Hrnčíř dotázán na škodu, kdy uvedl, že vyčíslení škody dodá.
Následně pan Ing. Hrnčíř ke spisu dodal jeho vlastní vyčíslení škody, kdy bylo dohodnuto, že ke
spisu je potřeba vyčíslení škody od odborníka v oboru nebo likvidátora, kdy pan Ing. Hrnčíř uvedl,
že ke spisu dodá vyčíslení od likvidátora, kdy tento dokument nedodal. Následně bylo v rámci
šetření ve spise provedeno odborné ohodnocení věci a doloženo ke spisu. Co se týče soukromého
zjišťování ceny, tak chci pouze dodat, že výše škody byla odborně ohodnocena jak je uvedeno
výše a vše doloženo ke spisu.
Dále je uvedeno, že nebyly označeny doložené dokumenty Ing. Zdeňkem Hrnčířem, kdy chci
dodat, že každý materiál, který pan Ing. Hrnčíř ke spisu doložil, tak byl do spisu zaevidován jak
v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě, kdy byl vystaven formulář o vydání věci, kde byl
dodaný materiál detailně popsán a byl hlasitě předčítán, kdy byla jeho správnost stvrzena
podpisem.
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pprap. Dominik Doubrava
vrchní asistent
OOP Nové Město nad Metují

npor. František Valčík, DiS.
vedoucí oddělení Nové Město nad Metují
v z. npor. Bc. Jiří Sedláček
podepsáno elektronicky

Bc. Jiří Sedláček
11.10.2018 09:18:58
Digitálně podepsal:
Bc. Jiří Sedláček
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod: V zastoupení
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Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Dodaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas doručení:

KRYŽOVÁ - COMPLET OMLUVA NOVÉ PŘEDVOLÁNÍ
613972631
Přečtená datová zpráva
14. 10. 2018 v 06:41:29

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
KRPH-86237-3/ČJ-2018-050516
KRPH-86237/ČJ-2018-050516
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
odpověď_sig.pdf (176,75 kB)
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Datové schránky

Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:

KRYŽOVÁ - COMPLET OMLUVA NOVÉ PŘEDVOLÁNÍ
613972631
Veřejná datová zpráva
Doručená
14. 10. 2018 v 06:41:29

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Adresát: Human Rights Defense z.s., Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou,
CZ
ID schránky: smd99ty
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
KRPH-86237-3/ČJ-2018-050516
KRPH-86237/ČJ-2018-050516
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Události zprávy:
11. 10. 2018 v 10:28:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
11. 10. 2018 v 10:28:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
14. 10. 2018 v 06:41:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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