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USNESENÍ
Odbor správní a živnostenský úrad Mestského úradu v Blatné, jako vecne a místne príslušný správní
orgán dle ust. § 60 a § 62 zákona c, 250/2016 Sb., o odpovednosti za prestupky a rízení o nich,
ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o odpovednosti za prestupky"), a na základe Verejnoprávní
smlouvy uzavrené mezi mestem Blatná a obcí Uzenice c. P-23/2006, rozhodl takto:

J.

Rízení vedené proti obvinenému
pro podezrení ze spáchání prestupku proti obcanskému soužití podle ust. § 7
odst. l písm. C) bod 4. zákona c. 251/2016 Sb., o nekterých prestupcích, ve znení zákona c. 178/2018 Sb.
(dále jen ,,zákon o nekterých prestupcích"), kterého se mel dopustit tím, Že
dne 04,01.2020 ve vecerní dobe v obci Uzenice, v místním hostinci Cp. 9, po ukoncení schuze
mysliveckého spolku úmyslne fýzicky napadl
jedním úderem pestí
do hrudníku,
tedy úmyslne narušil obcanské soužití tak, že se vuci jinému dopustil jiného hrubého jednání,
se podle ust. § 86 odst. l písm. C) zákona o odpovednosti za prestupky
zastavuje,

nebot spáchání skutku, o nemž se vede rízení, nebylo obvinenému prokázáno.

Oduvodnení:
Správní orgán pri rozhodování o prestupcích vycházel z oznámeného prestupkového spisu Policie CR,
Obvodního oddelení Blatná, c. j.: KRPC-36624-2/PR-2020-020711 ze dne 12.03,2020, který byl
správnímu orgánu dorucen dne 13.03.2020. V tomto oznámení se nachází podezrení ze spáchání
prestupku proti obcanskému soužití podle ust. § 7 odst. l písm. C) bod 4. zákona o nekterých prestupcích,
kterého se mel dopustit
dne 04.01.2020 ve vecerní dobe v obci Uzenice, v místním
hostinci Cp. 9, po ukoncení schuze mysliveckého spolku tím, že úmyslne fýzicky napadl
jedním úderem pestí do hrudníku. V úredním záznamu o podání vysvetleni ze dne 12.03.2020
je
uvedeno, že incidentu byl prítomen predseda mysliveckého spolku
.
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Správní orgán dne 30.03.2020 vyrozumel
o možnosti uplatnit v rízení nárok
na náhradu majetkové škody zpusobené prestupkem, kdy mel možnost do peti dnu správnímu orgánu svuj
zámer pripojit se k rízení s tímto nárokem.
této možnosti nevyužil.
Dne 06.05.2020 vydal správní orgán príkaz jako první úkon v rízení podle ust. § 90 zákona
o odpovednosti za prestupky a ust. § 150 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších
predpisu (dále jen ,,správní rád"), ve kterém uznal
vinným z prestupku a uložil mu
za nej správní trest pokuta.
Dne 13.05.2020 obvinený
prostrednictvím svého právního zástupce JUDr. Premysla
Hochmana podal proti tomuto príkazu odpor, címž byl uvedený príkaz zrušen a prvoinstancní orgán
pokracoval v rízení, které bylo zahájeno dorucením predmetného príkazu dne 12.05.2020.
Správní orgán v souladu s ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovednosti za prestupky narídil konání ústního
jednání v predmetné veci, a to na den 17.06.2020 v 10.00 hodin. K ústnímu jednání správní orgán
predvolal obvineného prostrednictvím právního zástupce JUDr. Premysla Hochmana a dále svedky
a
.
Pri ústním jednání dne 17.06.2020 svedek
uvedl, že se nebude k rízení pripojovat
s nárokem na náhradu majetkové škody. Dále svedek
uvedl mimo jiné, že po schuzi
mysliveckého spolku tam zustal s panem
a ukazoval mu fotografie, jak to vypadá u krmelce,
pan
stál opodál a sledoval, co se bude dít.
uvedl, Že pak odcházel a pan
vyrazil a praštil ho pestí do hrudníku. Mel z toho modrinu, ale nijak to nerešil a k lékari nešel.
Dále svedek
uvedl, že v místnosti byl prítomen pan
a opodál stál hospodský , Uzenice 9. Svedek
uvedl mimo jiné, že pan
za posledního asi
pul roku na všech schuzích, kterých se zúcastnil, stále napadal slovne pana
. Svedek
uvedl, že po schuzi 04.01.2020 mu
ukazoval fotky a sešit se seznamem
prohrešku, ale on to necetl, protože ho to nezajímalo. Uvedl, že presne neví, co se stalo konkrétne dne
4.1.2020, nebot slovní útoky ze strany pana
byly pokaždé. Uvedl, že rozhodne nevidel, že by
nekdo nekoho uderil nebo se s nekým strkal. Dále uvedl, že není schopen ríci, zda byl sám uvnitr
místnosti s panem
a panem
, nepamatuje si to, mel tam ten vecer zahranicní
hosty. Obvinený
se svým právním zástupcem uvedli mimo jiné, že problémy s
má
dlouhodobe a snaží se mu spiše vyhýbat a mluvit s ním jen
pred svedky. Potvrdil, Že na schuzi mysliveckého spolku spolu meli verbální rozepri, ale rozhodne
vyloucil, že by se pana
jakkoli fýzicky dotknul.
Dne 19.06.2020
telefonicky kontaktoval správní orgán a sdelil, že si preje být znovu
vyslechnut jako svedek, nebot si vzpomnel na další skutecnosti. Správní orgán se rozhodl mu vyhovet
a sdelil mu, že bude predvolán na další ústní jednání, které bude narízeno kvuli výslechu dalšího svedka.
Správni orgán v souladu s ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovednosti za prestupky narídil konání ústního
jednání v predmetné veci, a to na den 08.07.2020 ve 14.00 hodin. K ústnímu jednání správní orgán
predvolal obvineného prostrednictvím právního zástupce JUDr. Premysla Hochmana a dále svedky
a
.
Pri ústním jednání dne 08.07.2020 svedek
uvedl mimo jiné, že úder, který dostal od
pana
, ho bolí ješte dnes, má zhmoždený sval. Dále uvedl, že nejdríve ho to bolelo málo, proto
to nerešil. Svedek
uvedl mimo jiné, že ví od lidí, že ten vecer se melo neco stát, ale nic
nevidel. Bud' byl zrovna venku popovídat si s myslivci, nebo byl v kuchyni, nebo naléval panáky ci tocil
pivo, nebo si niceho nevšiml. Nevidel, že by nekdo nekoho fýzicky napadl ci nejak strcil. Obvinený
se svým právním zástupcem
, povereným JUDr. Premyslem
Hochmanem, uvedli mimo jiné, že poškozující jednání ze strany pana
je dlouhodobé a jeho
tvrzení v rámci tohoto prestupkového rízení jsou smyšlená a lživá.
Pri rozhodování o prestupku
proti obcanskému souŽití dle ust. § 7 odst. l písm. C)
bod 4. zákona o nekterých prestupcích, kterého se mel dopustit tím, že dne 04.01.2020 ve vecerní dobe
v obci Uzenice, v místním hostinci Cp. 9, po ukoncení schuze mysliveckého spolku úmyslne fýzicky
napadl
jedním úderem pestí do hrudníku, vycházel správní orgán z oznámeného
spisového materiálu a z výpovedí získaných v prestupkovém rízení. Svedek
uvedl,
že po schuzi mysliveckého spolku ho
praštil ho pestí do hrudníku. Svedci
a
uvedli, že nevideli, že by nekdo nekoho uderil nebo se s nekým strkal, nebyli ani celou
dobu prítomni v místnosti.
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Obvinený

se svým právním zástupcem uvedli, že
se
vubec fýzicky nedotknul. výpoved'
tak stojí proti výpovedi ostatních
dvou svedku a obvineného. Nikdo ze svedku nevidel, že by
uderil
,
jak tento tvrdí. Svedci
a
shodne uvádejí svoji vytíženost jako duvod toho,
že si nepamatují celý prubeh vecera, oba také nebyli po celou dobu prítomni v místnosti. Správní orgán
tak nemá za dostatecne prokázané, zda
spáchal prestupek, který je mu kladen za vinu,
ci nikoli. Vzhledem k výše uvedeným duvodum správní orgán vycházel ze zásady ,,v pochybnostech
ve prospech obvineného" a rozhodl o zastavení rízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení,
nebot spáchání skutku, o nemž se vede rízení, nebylo obvinenému prokázáno.

PouCení:
Obvinený
má právo se odvolat proti tomuto usnesení v plném rozsahu a to do 15 dnu
ode dne oznámení tohoto usnesení ke Krajskému úradu Jihoceského kraje, Ceské Budejovice, podáním
ucineným u Mestského úradu Blatná. Odvolání proti usnesení nemá odkladný úcinek. Lhuta pro podání
odvolání beží ode dne následujícího po oznámení usnesení.

Ing. Hana Valachová
vedoucí odboru správního a živnostenského úradu
podepsáno eleklronic»

Obdrží:
- prostrednictvím právního zástupce JUDr. Premysla Hochmana, ICO
66212588, se sídlem Praha l, Na Florenci 1025/1 - do datové schránky
-

l x do spisu

