
V Příbrami dne 17.2.2019
Městu Kašperské Hory
Náměstí1
341 92 Kašperské Hory

povinný subjekt: Komise pro projednáváni přestupků
Město Kašperské Hory
Námětí1
341 92 Kašperské Hory

Žadatel:

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o zaslání veškeré
komunikace mezi Komisi pro projednávání přestupků (dále též KPP či Komise) města Kašperské Hory a
Okresním státním zastupitelstvím v Klatovech týkajíci se lidi z býv. usedlosti Go/ihäuse/hoĹ Červená,
tj. l dále

ač jsem v minulosti, jako obviněný z přestupku, žádal o seznámení s celými spisy, zdola uvedené
usnesení jsem doposud neobdržel.

Zejména prosím o poskytnuti tří usneseni Komise dle ust. § 64 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb.,
zaslaných OSZ v Klatovech, Dukelská 138, 339 01 Klatovy:

· Usnesení Komise k věci pod čj. PK-1601/2017-067.2, kdy následné vyrozumění (odpověď) OSZ
k předmětnému usneseni pod sp.zn.: 1 ZN 121/2017-11, ze dne 3.10,2017, došlo Městskému
úřadu v Kašperských Horách dne 6.10.2017, a bylo evidováno pod či. 2346/2017

· Usneseni Komise k věci pod čj. PK-2065/2017-067.2, kdy následné vyrozumění (odpověď) OSZ
k předmětnému usnesení pod sp.zn.: 1 ZN 129/2017-3, ze dne 4.10.2017, , došlo Městskému
úřadu v Kašperských Horách dne 9.10.2017, a bylo evidováno pod čj. 2361/2017

· Usnesení Komise k věci pod či. PK-2151/2017-067.2, kdy následovalo vyrozumění (odpověď)
OSZ k předmětnému usnesení pod sp.zn.: 1 ZN 131/2017-4, ze dne 5.10.2017

Předmětné informace zašlete prosím na e-mail:

M ;7 .'{á'"/"j'<:



Město Kašperské Hory
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí l, 341 92 Kašperské Hory, tel.: 376 50 3 418

Datum: 05. 03. 2019

K č.j.: PK-451/2019

Vážený pane

k Vaší žádosti o poskytnuti informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17.02.2019, která byla
povinnému subjektu doručena dne 18. 02. 2019, Vám

- povinný subjekt poskytuje usnesení vztahující se k Vámi uvedenému č.j.: PK - 2065/2017-
067.2 a č.j.: PK -2151/2017 - 067.2,

- povinný subjekt poskytuje usnesení vztahující se k Vámi uvedenému č.j.: 1601/20l7-067.2.

Uvedené dokumenty (2) Vám jsou zaslány v příloze této písemnosti.



MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY
Komise pro projednávání přestupků

Náměstí l, 341 92 KaŠperské Hory, te1.:376/503418
č.j.:pK- 2065/2017-067.2, PK - 2134/2017-067.2, PK - 2151/2017-067.2
V Kašperských Horách dne 25.9.2017

Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská 138
33901 Klatovy

USNESENÍ

Komise pro projednávání přestupků města KaŠperské Hory, věcně a místně příslušný správní orgán,
rozhodl takto:

Podle ust. § 64 odst. l písm. a) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále
jen ,,zák. o odoovědnostiza přestupky a řízení o nich') se věc - oznámení přestupku na osobu:

'·-Ĺ,

ze dne 19.8.2017, čj. KRPP-I26413-7/PŘ-2017-030413, doručené dne 31.8.2017 MČstskému úřadu
Kašperské Hory - k zahájeni řízení o přestupku proti občanskému soužiti dle § 7 odst. l písm. C) bod
3 a bod 4 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen ,,zák. o někte'ý"h Eřestupcich"),
jehož se měl 19.8.2017, v obci Červená u Kašperských Hor dopustit podezřelý " " '

bytem tím, že dne 19.8.2017 v době mezi 16:4:j a ío»:j nou.
na pozemku u domu č.e. 106 v obci Cervena, došlo ke vzájemnému fýzickému napadení mezi ]

'"n a.

dále ze dne 2.9.2017, čj. KRPP-120121-2/PŘ-2017-030413, doručené dne 12.9.2017 Městskému
úřadu Kašperské Hory - k zahájení řízení o přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. l písm.
c) bod 3 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen ,,zák. o někteřých přestupcích"),
jehož se měl v době od 24.7.2017 do 07.08.2017, y.obci Červená u Kašperských Hor dopustit
podezřelý tím, že opakovaně
slovně napadal sousedy, obtěžoval je nevhodnýrň chováním a dotazy, kdy tímto svým jednáním se
dopouštěl schválností proti manželům ' .)aní'

dále ze dne 12.9.2017, č.j. KRPP-126635-4/PŘ-2017-030413, doručené dne 14.9.2017 MČstskému
úřadu Kašperské Hoiy - k zahájeni řízení o přestupku proti občanskému soužiti dle § 7 odst. l písm.
c) bod 3 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen ,,zák. o některých přestupcích'),
jehož se měl dne 20.08.2017, v obci Červená u Kašperských Hor dopustit podezřelý

'"" tím, že opakovaně obtěžoval rodinu
schválnostmi, neustálým pokřikovánim přes piot, obtěžováním celé jejich rodiny a návštěv, kdy tímto
svým jednáním se dopouštčl schválností proti manželům . a paní

předává orgánu činnému v trestním řízeni, neboť' zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl
spáchán trestný čin.
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Odib'odnění"

Přestupková komige města
se domnívá, že se jedná o

Kašperské Hory předává výše uvedené přestupky
další dílčí útoky ze strany obviněného na své

OSZ k prošetřeni, neboť
sousedy, když předchozí

oznámení o přestupku bylo
nebezpeČného pronásledování

OSZ Klatovy postupováno pro podezření
dle § 354 zák. Č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

ze spácháni tr. činu

Poučeni?

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení nelze odvolat.

Mgr. Petra Toncarová

ProhlášenÍd0ručU]Ĺa110 orgánu:
[J Adresát byl vyzván k vyzvednuKzásilky

a bybzanediáno µoučeoí.

odesĹlate|:N£ĚSm Xěŕ.: %ač&[plsemnosti (č. j.):

dbor věcí
ĽJ Zásilka byla připravena k vyzvednuti ?K- LQA'

dne· DORUČENKA
[J Zási|kaby]av|ož'na d":*ky

dn'" '"u

' 'jj');

jménoa pnjmenípm(ovnĹka pošty

podpis pracovníka půty

Ad'e'á' MRFU'i'

m 2
b NEVMCB,W0ŽIT DOSCHRÁNKY

l UbOŽlTjEN10 DNÍj'ta'tu/ za m'?/Teu77//
/(LQ 7DI/Ý ,

j 4&p
'e:, ""sq M K'A To VY ,
pro%enÍpřijemcezási]ky Ukresni StátM~&í ,"

poštovni Rřj.hMKA.54....L
Jménoa příjmen[přgem'e 339 01 K|atQvY 1
Vztah příjemce k adresátovi {není-li adres cm

Potvrzujipřevzeů"tétozási1k, ,,,
" ) )q"tq

,,,,,, Miroslava Preňk
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MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY
Komise pro projednávání přestupků

Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, tel.:376/503418
č.j.:1601/2017-067.2

Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská 138
33901 Klatovy

V Kašperských Horách dne 28.8.2017

USNESENÍ

Komise pro projednáváni přestupků města Kašperské Hory, věcně a místně příslušný správni orgán,
rozhodl takto:

Podle ust § 64 odst. l písm. a) zák. č. 250/2016 Sb., o odpovčdnosti za přestupky a řízeni o nich (dále
jen ,,zák. o odpovědnosíi za přestupky a řizenío nich') se věc - oznámení přestupku na osobu:

ze dne 3.7.2017, doručené dne 10.7.2017 Městskému úřadu Kašperské Hory - k zahájení řízení o
přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. C) bod 3 a bod 4 zák. č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích (dálejen ,,zák o některých přestupcích'ý.

jehož se měl 3.7.2017, v obci Červená u Kašperských Hor dopustit podezřelý
" "" in tím, že dne 3.7.2017 v době mezi 18:25 a 19:25 hcá.

nn qkončeni prestupKove .bdšperských Horách manželům . jgich dceři
řekl, že musí chvátat na chalupu, že s nimi musí něco vyřídit a následně na chMuoě

v obci Červená na pozemku u domu č.p. 43 svým jednáním bránil otočeni vozidl& které řídila
tí to tak že na pozemku na kterém mají zřízeno včcnC břemeno se postavil do cesty a i přes

jejich výzvv ustoupit toto neučinil, dále požadoval řešení sporů neobvyklým způsobem (jednání
v bydlišti a v bydlišti manželů . a dožadoval se osobních a rodinných
informací (dožadoval se rozhovoru se synem za účelem zvážení obvinění z ublíženi
na zdraví) a při tomto jednání si před " Ahal na přirození,
kdy svým .jednáním a to schválnostmi a jiným hrubým jednáním je poaezreiy ze spáchání přestupku,
jak je výše uvedeno,

předává orgánu Činnému v trestním řízení, neboť' zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, Že byl
spáchán trestný Čin.

I

Odůvodněni?

Přestupková komise města Kašperské Hon Dředává výše uvedený přestupek OSZ k proŠetření, neboť
se domnívá, Že jednání podezřelého již dosahuje takové intenzity, kdy je důvodné
doinnívat se, Že toto jednání v souvislosti s ostatními níže popsanými přestupky a dalším jednáním
podezřelého již vykazuje maky trestného činu nebezpečného pronásledování dle § 354 zák č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, když podezřelý dlouhodobě pronásledl!je své sousedy, manžele
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a jejich dceru "ĺ a její rodinu, stáje vyhledává jejich osobní blízkost a
sleduje je, vytrvale je kontaktuje a ome".'IF je v jejich obvyklém způsobu života. Zároveň také toto
jeho jednání v nicli vzbuzuje důvodnou obavu o jejich život a zdraví a život a zdraví jejich blízkých.

podezřelý se dopouští dlouhodobého a soustavného obtěžování výše uvedených osob,
kdykoliv se sejdou v obci Červená, kde vlastní sousední domy, ihned jde z& nimi a soustavně a cíleně
je obtěžuje svou přítomností, neustálými dotaZy, drobnými schválnostmi atd. jeho nevhodné obtěžující
chování riak také má značně sexuálni podtexl a to vzhledem k paní . zejména k paní

. když tato několikrát vypověděla, že se podezřelý v její přítomnosti choval nevhodně, kdy
např. si Sahá na přirození, nebo v její přítomnosti má erekci. Obě ženy pak také uvádějí, že se
podezřelého bojí, cítí se jím být sexuáhiě obtčžovány a obávají se o svůj život a zdraví.

podezřelý výše uvedené osoby vyhledává i v jejich zamčstnání, kde se na ně dotazuje
vedoucích pracovnikíl zjišt'uje si jejich majetkové a osobní poměry, vyhledává si o nich všechny
dostupné a přístupné materiály, jako např. rozhovor )to Strakonický dcník, který podezřelý
zaslal přestupkové komisi a ktuý komise předkládá k důkazu.

Dále pak přestupková komise dokládá některé již řešené přestupky podezřelého za poslední rok,
z kterých je patrno, že se podezřelý tohoto jednání dopouští opakovaně a to i přes veškerá upozornění
a žádosti ze strany dotčených osob a i přestupkové komise, aby svého jednání zanechal.
Jedná se např. o přestupek č.j. 1146/2017-067.2 - kdy podezřelý rodině bránil v odnesení
věcí z vozidla do rekreační chalupy a poté je po celou dobu jejich pobytu na chalupě, tedy cca. 5
hodin, neustále slovně a svou přítomností obtěžoval, a to i přesto, že byl přítomnými vyzván, aby
svého jednání zanechal. Z tohoto incidentu je pořízen audio záznam, který také předkládáme
k důkazům. Dále je to přestupek č.j. 1229/2017-067.2 - jehož součástí je i protokol sepsaný OSZ ve
Strakonicích ze dne 3.4.2017, kde pan obsáhle popisiýe jednání ňaňa P a jejich
vzájemné vztahy. Dále přestupek č.j. 1925/2016 067.2 - kdy jednání pana již vygradovalo a
došlo k fyzickému napadení mezi ním a . K tomuto také předkládáme fotografie a
audio záznam.
K dnkmům dále komise předkládá protokoly o výpovědích svědků - manželů . h a

(jedny z mnoha), kde tito opětovně uvádějí, že jsou ze strany podezřelého soustavně
obtěŽováni, když podezřelý stále vyhledává jejich přítomnost, vyhrožuje jim a obtčžuje je. V těchto
protokolech jsou také ,,zvláštní" otázky pana t na svědky, když tento se ,jich dotazuje na svůj
zdravotní stav, tedy zdali si oni mysli, že je duševně zdráv či zda vykanjje nějaké stopy duševní
nemoci. V této souvislosti přestupková komise uvádí, že se domnívá, že podezřelý skutečně není zcela
duševně zdráv a proto se domnívá, že by bylo na místě jeho duševní stav nechat přezkoumat.

S ohledem na to, že se v µosIední době množí fyzická napadení osob ze stran duševně nemocnYeh
osob, když takováto napadení nezřídka končí tragicky, a také s ohledem na podezření, že pan
skutečně může trpět duŠevní nemocí a v celkovém kontextu toho jak se pan projevuje a čeho
se stále dopouŠtí stlm, že je přesvědčen o tom, že nic špatného nedělá, se přestupková komise
domnívá, že by mohlo v budoucnu dojít k situaci, kdy se např. některý z rodiny nebo např.
synové paní neudrží a dojde k ublížení na zdraví některého z aktérů konfliktu nebo např.
přůno jcdnání pana " 'ajde tak daleko, že bude mít fatální následky. Tomuto by chtěla
přestuřková komise předejit a proto žádá OSZ q prošetření tohoto případu, aby mohlo být popř. včas
zakročeno a jednání pana účinně řešeno, když pouhé uznání podezřelého vinným
z přestupkového jednání není v tomto případě dostačujícím nástrojem k zabránění stále se opakujícího
protiprávního jednáľli.

Z těchto všech výše popsaných skutečností a důvodů, které nasvědčují tomu, že byt spáchán trestný
čin, proto správni orgán předmětnou věc bezodkladně předává orgánu činnému v trestním řízení.
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Poučeni?

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu se proti tonuito usnesení nelze odvolat.

Mgr*etWToncarŕá

ProhlášenidoručujicÍho orgánu, ' Odesíktel' Ĺ,,ŽŠ'!L'Ů žů;mF'í#eilE'Ísemnosti (č. j.);
[J Adresát byl vyzván kvyNednub"zási|ky gabor mitřmch věcí

a bylo zanecháno poučeni.
[J Zásilka b,la připravena kvyzvednutí )k " % 92 Q6,ĽĹ (Á)

dne· DORUČEŇKA [J NEVRACET,VL0ŽITDOSCHRÁNKYULOŽITJEN 10 DNÍ[J Zásdka byl Adresát l l l

-. dne 0/rREj'N/ na 7X// z a j'1úť/TeLj' Tv, '
"T"; Okresní släní zQ$NNsh'í·%c/' poštovni přihrádka 54

goj.,: ", ., oq KLAToV¥9 01 1
l"' í·4:,:::.": prohlášenipříjemceuŇmOSlava Preňková

;· vr.
jménoa přľjmeMpřij"m"" '

r
"P µji"pm' příjemce kadresátovi (neni4iadresá'em) l

jménoapř otvtzuji převzetitéto zásilky dne 7'

Podpi Podpis
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