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Vyrozumění osoby přímo postižené spácháním přestupku o odložení věci 

Podle ust. § 76 odst. 3 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

(dále jen „ZOPŘ“) Vás, jako osobu přímo postiženou spácháním přestupku, tímto vyrozumíváme o 

odložení věci – přestupku, který měl být spáchán podezřelým: 

Libor Grygárek, nar. 18. 6. 1962, trvalý pobyt Nad Cihelnou 417, 147 00 Praha 4 - Podolí 

který se měl dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zákona 

č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. (dále jen „ZNP“), fyzická 

osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí 

jiného hrubého jednání, kdy tohoto přestupku se měl dopustit dne 16. 7. 2019 během telefonického 

hovoru, kdy měl říkat Janu Šináglovi (nar. 1952) „že je blázen, že se pomátl, že je hlupák, že není 

úplně mentálně v pořádku, že při vašem asi omezeným intelektu to asi nepochopíte, že si ho 

Grygárek za jeho výroky vychutná“. 

  

Správní orgán podle ust. § 76 odst. 1) písm. a) ZOPŘ věc odložil, vzhledem ke skutečnosti, 

že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci. Jednání ze 

strany Libora Grygárka je jednáním nevhodným, avšak s nízkou mírou společenské škodlivosti, 

neodůvodňujícím vůči jmenovanému zahajovat správní řízení. 

 

Sdělujeme Vám, že s případným nárokem na náhradu škody způsobené přestupkem máte 

právo obrátit se na příslušný soud nebo jiný orgán veřejné moci. 

                                                                                          

                   Mgr. Eliška Třísková, v.r. 

                                                                 referentka oddělení přestupků a správních deliktů 

 
Za správnost vyhotovení: Ivana Procházková 
 

 
Doručuje se:  
Jan Šinágl (nar. 1952), Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák 
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