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Vyrozumění o způsobu vyřízení podání datovaného dnem 27. 3. 2020
V návaznosti na již předchozí písemné vyrozumění Krajského státního zastupitelství
v Ostravě ze dne 8. 4. 2020 ve věci č. j. 2 KZT 220/2020-13, jež bylo adresováno
Vaší osobě, Vás vyrozumívám, že co se týče zbývající části Vašeho podání ze dne
27. 3. 2020, v níž jste poukázal na věc vedenou PČR - MŘ policie Ostrava, Obvodní
oddělení Vítkovice pod č. j. KRPT-209875-2/PŘ-2017-070716, nebyla zde shledána
příslušnost Krajského státního zastupitelství v Ostravě, jelikož prozatím nebyly
shledány podmínky pro výkon dohledu ze strany KSZ Ostrava nad činností
Okresního státního zastupitelství v Ostravě, poněvadž předmětné okresní státní
zastupitelství, do jehož věcné a místní příslušnosti dotčena problematika spadá
(k jednání došlo na území města Ostravy, tedy v rámci územního obvodu OSZ
v Ostravě), dosud v dané věci nebylo činné.
S ohledem na učiněné zjištění Vás tedy informuji, že dnešního dne bylo Vaše podání
ze dne 27. 3. 2020, v části týkající se vedeného přestupkového řízení postoupeno
Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě, jako věcně a místně příslušnému
okresnímu státnímu zastupitelství, a to za účelem přijetí dalších adekvátních
opatření, zejména přezkoumání dané věci v tom směru, zda bylo důvodně vedeno
přestupkové řízení, či byly v dané věci dány podmínky pro zahájení úkonů trestního
řízení ve smyslu ust. § 158 odst. 3 tr. řádu.
Současně sděluji, a to v návaznosti na Vaše námitky v podání ze dne 27. 3. 2020, že
bylo ve věci OSZ v Ostravě vedené pod sp. zn. 7 ZT 61/2018 objektivizováno, že
dozorová státní zástupkyně Mgr. Andrea Roztomilá neposkytla médiím v souvislosti
s danou trestní věcí žádné informace, tudíž v tomto směru ze strany Krajského
státního zastupitelství v Ostravě nebyla přijímána žádná opatření.
Závěrem prosím přijměte poučení ve smyslu ust. § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993
Sb., ve znění pozdějších předpisů, že není-li ten, kdo podání učinil, se způsobem

2

vyřízení spokojen, může požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní
zastupitelství, tj. v daném případě Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, jehož
rozhodnutí v téže věci je konečné.
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