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1 ZN 64/2019-1

Náchod 5. března 2019

Human Rights Defense z.s. – NGO
P. O BOX 8
503 51 Chlumec nad Cidlinou

Ke sp. zn. TO-SZIF-DH-177-27022019
Dne 28.2.2019 bylo do datové schránky Okresního státního zastupitelství Náchod doručeno
Vaše podání ze dne 25.2.2019, které bylo určeno Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně
s tím, že je vedeno pod spisovou značkou SZIF-2018. Je zjevné, že Okresní státní
zastupitelství v Náchodě není místně příslušné toto podání řešit, neboť předmětný skutek
pouze pod nějakou konkrétní Vámi uváděnou značkou se nestal v okrese Náchod. S ohledem
na skutečnost, že Vaše podání bylo zjevně určeno jinému státnímu zastupitelství a Okresní
státní zastupitelství Náchod není v tomto řízení příslušné k provádění jakýchkoli úkonů,
dávám Vám na vědomí, že se jím nebudeme zabývat, ledaže ve lhůtě do 12.3.2019 Vaše
podání doplníte o skutečnosti, které místní a věcnou příslušnost k provádění úkonů v trestním
řízení orgánů činných v trestním řízení v Náchodě založí.
Lhůtu 12.3.2019 si znamenám a jsem s pozdravem

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

Za správnost vyhotovení:
Kamila Vydrová

11. 3. 2019
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Události zprávy:
6. 3. 2019 v 15:52:52 EV0: Datová zpráva byla podána.
6. 3. 2019 v 15:52:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
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