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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.OST-ZH-40-18102018 ze dne 14.10.2018
Co se týče bodu č.2, tedy neumožnění pořizování kopií a opisování údajů odpovídám, že pan
Hrnčíř zažádal o nahlédnutí do spisu dne 6.7.2018, což mu bylo umožněno a pořizování kopií
spisu nebo opisování údajů nebylo umožněno z důvodu, že byla celá věc stále v šetření a ve
spisovém materiálu se nacházely osobní údaje ostatních osob. Dne 29.9.2018 pan Hrnčíř zažádal
o nehlédnutí do spisu KRPH-54812/PŘ-2018-050516, což mu bylo umožněno, kdy dále zažádal
o kopie ÚZ o ohledání místa přestupku, odborné ohodnocení, náčrtek + vytištěný nákres, kdy mu
byly kopie vystaveny. Pan Hrnčíř dále zažádal o nahlédnutí do spisu KRPH-80650/PŘ-2018050516, kdy si vyžádal kopii o oznámení přestupku, která byla vystavena bez osobních údajů
osob.
Dále chci uvést, že na základě oznámení od pana Hrnčíře bylo ve věci shledáno přestupkové
jednání a to na základě vyčíslené škody a jednání pachatele, tudíž bylo postupováno dle zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Co se týče data dokumentu odborného ohodnocení, tak je uvedeno v pravé horní části listu, kdy
v tomto konkrétním případě je uvedené datum 23.8.2018. Toto datum generuje informační systém
PČR automaticky při vytvoření formuláře. Dále uvádíme, že odborné vyjádření bylo vyžádáno ke
stanovení výše škody, kdy se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku,
v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně
vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.
K ÚZ o ohledání místa přestupku u č.j. KRPH-54812/PŘ-2018-050516 a poškození 10 sloupků
uvádím, že čtyři sloupky byly instalovány v roce 2015 a poškození bylo zjištěno začátkem
roku 2018, jak je uvedeno v protokolu o podání vysvětlení pana Hrnčíře , ze dne 14.6.2018. Tedy
se jedná o dvě rozdílné časové osy. V tomto případě byly tedy po šetření čtyři sloupky poškozené
začátkem roku 2018 odloženy pro neznámého pachatele. Z šesti sloupků instalovaných
v roce 2018 byl jeden sloupek vyčleněn ze spisového materiálu jelikož byl zjištěn pachatel
poškození a oznámen pro známého pachatele pod č.j. KRPH-80650/PŘ-2018-050516, kdy
poškození ostatních 5 ks sloupků bylo odloženo dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
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Co se týče vyrozumění pana Hrnčíře, tak věc byla odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich dne 6.7.2018, kdy byla dodržena 30
denní lhůty na vyřízení přestupku a bylo rozhodnuto o pokračování v šetření, kdy byl s tímto pan
Hrnčíř obeznámen. Vyrozumění bylo vystaveno dne 6.7.2018 a následně doručeno Českou
poštou.

pprap. Dominik Doubrava
vrchní asistent
OOP Nové Město nad Metují

npor. František Valčík, DiS.
vedoucí oddělení Nové Město nad Metují
podepsáno elektronicky
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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
619076483
Přečtená datová zpráva
30. 10. 2018 v 10:55:36

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-86237-4/ČJ-2018-050516
KRPH-86237/ČJ-2018-050516
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
odpověď 29.10.2018_sig.pdf (196,49 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzYxOTA3NjQ4Mzswddc860ae&XCSRF=613fc6f2fe3fe42b12324a4e87a4…

1/1

30. 10. 2018

Datové schránky

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

KRYŽOVÁ - COMPLET OMLUVA NOVÉ PŘEDVOLÁNÍ
619076483
Veřejná datová zpráva
Doručená
30. 10. 2018 v 10:55:36

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-86237-4/ČJ-2018-050516
KRPH-86237/ČJ-2018-050516
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Události zprávy:
29. 10. 2018 v 15:30:41 EV0: Datová zpráva byla podána.
29. 10. 2018 v 15:30:41 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.
30. 10. 2018 v 10:55:36 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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