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Vyrozumění o způsobu vyřízení podání datovaného dnem 27.3.2020

Informuji Vás, že Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě bylo dne 2.4.2020
doručeno prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství v Brně Vaše podání
datované dnem 27.3.2020, kteréžto jste formálně označil jako „stížnost na státní
zástupkyni Mgr. Andreu Roztomilou z OSZ Ostrava“.
Po seznámení se s obsahem tohoto podání však zdejší krajské státní zastupitelství
dospělo k závěru, že co se týká trestní věci vedené proti Vaši osobě (Ing. Marku
Gábovi) u OSZ v Ostravě pod sp. zn. 7 ZT 61/2018, nemá dané podání charakter
podnětu k výkonu dohledu nad činností OSZ v Ostravě ve věci sp. zn. 7 ZT 61/2018,
tudíž v tomto směru nebyla shledána příslušnost KSZ v Ostravě. S ohledem na aktuální
stav vedeného trestního řízení (projednání obžaloby OSZ Ostrava před soudem I.
stupně), jakož i obsah Vašich námitek, bylo zapotřebí dospět k závěru, že Vaše podání
ze dne 27.3.2020 je nutno vyhodnotit jako součást Vaší obhajoby v trestní věci
aktuálně vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 71 T 121/2018.
Z tohoto důvodu bylo Vaše podání ze dne 27.3.2020 v této části postoupeno
Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě za účelem jeho předložení Okresnímu
soudu v Ostravě ke sp. zn. 71 T 121/2018, kterýžto za daného aktuálního stavu řízení
(řízení před soudem I. stupně) je věcně a místně příslušný posoudit odeznělé výhrady
a tyto adekvátně posoudit.

Co se týče výhrad směřovaných do trestní věci vedené Policií ČR pod č. j.
KRPT209875-PŘ-2017-070716, pak v tomto směru bylo OSZ v Ostravě požádáno o
součinnost, a to ztotožnění věci a předložení příslušných spisových materiálů zdejšímu
krajskému státnímu zastupitelství za účelem vyhodnocení charakteru
Vašeho podání. V tomto směru pak bude na podkladě předložených spisů
posouzena věcná a místní příslušnost, tedy zda je k vyřízení této části podání ze dne
27.3.2020 příslušné KSZ v Ostravě či OSZ v Ostravě, o čemž budete následně
písemně vyrozuměn zdejším krajským státním zastupitelstvím.
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