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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení - kontaktní místo Kolín
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Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro
zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, kontaktní místo Kolín (dále jen
"správní orgán"), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 74 odst. 6
a ust. § 10 odst. 2 zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních")
rozhodlo
ve smyslu ustanovení § 57 odst. 8 zákona o zbraních
o vrácení
zbrojního průkazu č. AL 518556, vydaného dne 8. 9. 2015 pro skupiny oprávnění A,
B, D, E platného do 13. 11. 2025, jehož držitelem je paní Ladislava KRYŽOVÁ, nar.
28.03.1976 v CHLUMEC NAD CIDLINOU, trv. bytem RADOVESNICE II č. p. 37, 281 28
RADOVESNICE II,
neboť pominuly důvody pro jeho zajištění.
O d ů v o d n ě n í:
Správní orgán dne 13. března 2020 pravomocně rozhodl, vedeno pod č. j.: KRPS-2275315/ČJ-2019-0104IZ, ve spojení s rozhodnutím Policejního prezidia ČR, ředitelství služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha, vedeno pod č. j.: PPR-21191-9/ČJ-2019990450, o zajištění zbrojního průkazu AL 518556, v souladu s ustanovením § 57 odst.
1 písm. a) zákona o zbraních, neboť bylo proti držiteli zbrojního průkazu – Ladislava
KRYŽOVÁ, nar. 28.03.1976 v CHLUMEC NAD CIDLINOU, trv. bytem RADOVESNICE II
č. p. 37, 281 28 RADOVESNICE II, usnesením vydaným podle § 160 odst. 1 trestního
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řádu Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
Odborem obecné kriminality Hradec Králové, vedeno pod č. j.: KRPH-108219-76/TČ2018-050070 dne 7. března 2019, zahájeno trestní stíhání ze spáchání trestného činu
křivé obvinění podle § 345 odst. 2, 3 písm. b), c), e) trestního zákoníku a křivé obvinění
podle § 345 odst. 2, 3 písm. b), c), e) trestního zákoníku, spáchaný jako pokračující trestný
čin podle ustanovení § 116 trestního zákoníku, tedy úmyslných trestných činů uvedených
v § 22 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních.
Dne 4. listopadu 2020 obdržel správní orgán usnesení Okresního státního zastupitelství v
Hradci Králové, kterým bylo dne 19. května 2020 pravomocně rozhodnuto podle § 172
odst. 1 písm. e) trestního řádu o zastavení trestního stíhání obv. Ladislavy KRYŽOVÉ, nar.
28.03.1976 v CHLUMEC NAD CIDLINOU, trv. bytem RADOVESNICE II č. p. 37, 281 28
RADOVESNICE II, pro přečin křivé obvinění podle § 35 odst. 2, 3 písm. b), c), e) trestního
zákoníku, vedeno pod sp. zn. 1 ZT 65/2019-731, neboť obviněná Kryžová nebyla v době
činu pro nepříčetnost trestně odpovědná.
Na základě těchto skutečností správní orgán rozhodl o vrácení zbrojního průkazu, neboť
pominuly důvody pro jeho zajištění z důvodu zahájeného trestního stíhání.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě
podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu, tj. do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
v souladu s ust. § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který předmětné
rozhodnutí vydal a musí mít náležitosti uvedené v § 82 správního řádu. Neshledá-li
správní orgán podmínky pro postup podle ust. § 87 správního řádu, postoupí věc
odvolacímu orgánu, v tomto případě Policii ČR ředitelství služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál Policejního prezídia ČR.
Za správnost vyhotovení:
vrchní inspektor nprap. Pavla Benková
oprávněná úřední osoba

mjr. Bc. Renata Sekerová, v. r.
vedoucí oddělení správního řízení
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Datové schránky

Datová schránka: w4rtyrt, Ladislava Kryžová
Uživatel: Ladislava Kryžová

Přijatá zpráva - Detail zprávy
Předmět:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas:

0104-rozhodnutí o vrácení zbrojního průkazu
852037766
Přijatá datová zpráva
Doručená
21. 12. 2020 v 06:59:36

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 15600
Praha 5, CZ
ID schránky: 2dtai5u
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
KRPS-227531-19/ČJ-2019-0104IZ
KRPS-227531/ČJ-2019-0104IZ
Nezadáno
Nezadáno
Ladislava Kryžová
Ne
Ne

Přílohy:
ROZHODNUTÍ o vrácení ZP_sig.pdf (344,08 kB)

Události zprávy:
11. 12. 2020 v 10:05:09 EV0: Datová zpráva byla podána.
11. 12. 2020 v 10:05:09 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.
21. 12. 2020 v 06:59:36 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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