
Městský úřad Hostomice
Tyršovo nám. 165
267 24 Hostomice
IDDS: i4xbd4w
Sp. zn.: 267/2017

Obviněný: Ing.Bohdan Šimeček, nar. 1. 7. 1966
Svatovítská 578/18
160 00 Praha 6

Poškozený: Jan Šinágl, nar. 9. 12. 1952
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák
IDDS: qqufvh3

Vyjádření
poškozeného k odvolání obviněného proti rozhodnutí Komise
k projednávání přestupků města Hostomice ze dne 26. května 2017,
č. j. 267/2017,
podanému podle ustanovení § 81 et seq. správního řádu
(dále jen „SprŘ“)

E l ekt ron icky
Bez příloh
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I.

[1] K odvolání obviněného proti rozhodnutí Komise k projednávání přestupků města
Hostomice ze dne 26. května 2017, č. j. 267/2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), pokládá
poškozený za potřebné předložit odvolacímu správnímu úřadu následující stručné vyjádření.

II.

[2] Odvolatel ve svém podání jednak polemisuje s procesní použitelností důkazu zvu-
kovým záznamem, jednak se pokouší poškozeného nejrůznějšími tvrzeními dehonestovat.

[3] Zvukový záznam, z něhož správní úřad I. stupně dospěl ke skutkovému závěru
o tom, že to byl obviněný, kdo poškozeného jako první za použití pepřového spraye fysicky
napadl, a reakce poškozeného byla toliko nutnou obranou proti tomuto útoku, byl poško-
zeným doložen v úplnosti, přičemž je z něj dostatečně patrné, v jakém sledu se jednotlivé
události odehrály. Poškozený nevidí důvod, proč by tento důkaz měl být nepřípustný; budiž
poznamenáno, že obviněný své tvrzení o možné manipulaci se záznamem ničím nepodložil
a to tudíž zůstává v rovině ryzích spekulací.

[4] Difamační tvrzení obviněného na adresu poškozeného nejsou podložena žádnými
důkazy a odvolací správní úřad k nim tudíž nemůže přihlížet, neboť podkladem rozhodnutí
mohou být jen taková skutková zjištění, který vyplývají z provedeného dokazování.

III.

Z těchto důvodů je na místě navrhnout, aby odvolací správní úřad odvolání obvině-
ného zamítl a napadené rozhodnutí ve výroku II jako správné p o t v r d i l .

V Žebráku dne 22. června 2017

Jan Šinágl


