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Ing. Marek Gába, nar. 8. 7. 1977
- vyjádření k podání ze dne 27. 3. 2020
K části Vaší „stížnosti“, týkající se nespokojenosti stran nevedení trestního řízení
ohledně fyzického napadení Vaší osoby bývalou manželkou a poškození notebooku,
kterou vyhodnocuji jako žádost o přezkum postupu policejního orgánu dle § 157a tr.
řádu, která byla doručena zdejšímu státnímu zastupitelství z Krajského státního
zastupitelství Ostrava spolu s přestupkovým spisem ÚMOb Ostrava-Jih č.j. R-2348,
2349, 2501/17To dne 13. 5. 2020, sděluji následující.
Po nahlédnutí do předmětných spisových materiálů zjišťuji, že v této věci nebyly na
Policii ČR zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu. Omezený
dozor státní zástupkyně z důvodu absence zahájení úkonů neposkytuje prostor pro
přezkum postupu policejního orgánu, přesto po seznámení se s obsahem
doručeného spisu konstatuji, že jsem neshledala v uplatněném postupu a
v konečném rozhodnutí dotčeného policejního orgánu poté, co opatřil pro objasnění
věci potřebné podklady, závad. Stěžejními listinami pro případné vedené trestního
řízení je jednak odborné vyjádření znalce z oboru ekonomika (ve spise na č.l. 15-16),
který určil hodnotu notebooku a tím výši způsobené škody na částku 4.850 Kč, dále
odborné lékařské vyjádření (ve spise na č.l. 13), určující charakter a dobu léčení Vám
způsobeného zranění, která je určena „v délce do 5 dní“. Uvedená výše škody pod
hranicí 5.000 Kč a uvedená doba léčení pod hranicí 7 dnů nejsou kvalifikačními
znaky přečinu poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu ublížení na
zdraví dle § 146 odst. 1 tr. zákoníku.
Na závěr přijměte poučení o tom, že nejste-li opětovně spokojen s vyřízením věci, tak
jak je shora uvedeno, máte ve smyslu ust. § 16a zák. č. 283/1993 Sb. o státním
zastupitelství, v platném znění, právo požádat o přezkoumání vyřízení podání
nejblíže vyšší státní zastupitelství, jímž je Krajské státní zastupitelství v Ostravě,
jehož rozhodnutí v téže věci je konečné.
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