Okresní státní zastupitelství v Náchodě
Kladská 1092, 547 21 Náchod

Tel.: 491 840 210; Fax: 491 840 228; E-mail: podatelna@osz.nac.justice.cz, ID dat. schránky 6q7ah5p

1 ZN 1520/2018-166

Náchod 19. prosince 2018

Human Rights Defense z.s.
P. O. Box 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ke sp. zn. OST-ZH-40-18102018
Vyrozumění

Ke shora uvedené spisové značce Vám sděluji, že jsem cestou Krajského státního
zastupitelství v Hradci Králové obdržel k vyřízení Vaši stížnost na postup policejního orgánu
Obvodního oddělení Policie ČR Nové Město nad Metují ve věci vedené pod sp. zn. KRPH86237/ČJ-2018-050516 datovanou dnem 22.9.2018. Z obsahu vyžádaného spisu jsem zjistil,
že policejní orgán ve věci nevede úkony trestního řízení, a proto státní zástupce ve věci
nekoná ani dozor v trestním řízení. Z obsahu spisu jsem nicméně zjistil, že policejní orgán
Vás o důvodech svého postupu podrobně zpravil dne 29.10.2018. Pokud s postupem policistů
nesouhlasíte, můžete se nápravy v postupu policejního orgánu dožadovat cestou přímých
nadřízených konkrétního policisty.
Dávám Vám na vědomí tuto právu a jsem s podzravem.

Mgr. Vladimír Š t ě p á n e k v.r.
okresní státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Kamila Vydrová

2. 1. 2019

Datové schránky

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

1ZN1520/2018, Vyrozumění Human Rights Defense
633685338
Veřejná datová zpráva
Doručená
30. 12. 2018 v 13:57:26

Odesílatel: Okresní státní zastupitelství v Náchodě, Kladská 1092, 54701 Náchod,
CZ
ID schránky: 6q7ah5p
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba
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
1ZN1520/2018 - null
1ZN1520/2018
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Události zprávy:
20. 12. 2018 v 13:57:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
20. 12. 2018 v 13:57:26 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. 12. 2018 v 13:57:26 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky
příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na
rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst.
4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako
doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci
nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva
doručena tímto okamžikem.
2. 1. 2019 v 07:20:46 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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