
Komise k projednávání přestupků Města Hostomice
Tyršovo náměstí 165

261 24 Hostomice

č' j': 26712017

PROTOKOL
o ústním jednání

1.

Učastníci řízení:
Obvinění: Jan Šinágl, nar.9.12,7952

bytem Bratří Nejedlých 335, Žebrák. PSČ: 261 53

Ing. Bohdan Šimeček, nar. 1'].1966
bytem Svatovítská 57Bl18, Praha 6. Dejvice, PSČ: l60 00

Oprávněné úřední osolry:

Mgr" Martin Kain, předseda Komise k projednávání přestupků

vít Št'áhlavský, č|en Komise k projednávání přestr-rpků

Mgr. Jiřina Kordulová, člen Komise k projednávání přestupků

Jan Šinágl, nar. 9.I2.1952
bytem Bratří Nejedlých 335, Žebrák,PSČ:261 53

Ing. Bohdan Šimeček, nar. 1,7 .1966

byterrr Svatovítská 5]8l18, Praha 6, Dejvice, PSC: 160 00

se podle oznámeni Policie ČR, Kra;ské ředite|ství policie Středočeského kraje, územní odbor Beroun, obvodní
oddělení Zdice, čj. KRPS-21627-4lPŘ-2016-010216-JK, ze dne 21 ,6'2016 měli dopustit přestLrpku proti občan-
skému soužití podle $ 49 odst. 1 písm' c) zákona opřestupcích ve znění do 30.9'20l6, kterélro se měli dopustit
v přímém úmyslu vzájemnou slovní a |'zickou rozepÍi dne 2 1 .6.2016 v prostorách Městského 6Íadu Žebrák, kdy
nejprve pan Jan Šinág|, nar. 9'12.1952 měl pana Ing' Rolrdana Širnečka, nar. 1'J,1966 označit poté, co jej tento

vyzva| k opuštění kance|áře ťrčettrí v Městském úÍadě Zebrák, opakovaně jqko ,,hajz|íka,., přičemž mu měl bez-
důvodně aurážlivě tykat. Pan Ing. Bohdan Šimeeek měl na to pana Jana Sinág|a Ira chodbě Městského úřadu

Žebrák strčit d|aní do prsou s tím, že pan Jan Šinagt na to tněl udeřit parra Irrg' Bohdana Šimeeka pěstí do pravé
tráře a koprrout jej Inezi rro|ty. Parr Iltg. BoIrdaIr Šimeeek pak rně| na pa|]a Jalra Šinágla vytá|tltotrt pepřový sprej a

dvakrát mu jej stříknout do očí.

oznámení o zahájení společného přestupkového řízení ze dne 13,3'2011 bylo obviriěnémtt Jattu Šináglovi doru-
čeno dne 20'3.2017 a obviněnému Ing. Bohdanu Širnečkovi pak bylo doručeno dne 22.3.2011

Zaúče|etnprojednánípřestupkubyl(i)obvinělrý1í)zdejŠíkomisípředvolán(i)naden 11'5'20I,7 od 13.30hodin

k ústníInu.iedrrání.

Jednání by|o zaháierro v 13'30 hodin.



I(omisekonstatuje,žesejednájižodruhéírstníjedrrárií,kdyžprvnínařízenénaden 18.4,2017byloodročeno,

a Ío za úče lern nrováděrrí dalšího dokazování.

3.

Dnešnílro dne se nazák|adě předvolání kústnímu jednání opřestupku proti občanskérnu soužití podle $ 49

odst. 1 písm.c) zákona opřestupcích ve znění do 30.9.2016, kezdejší Komisi kprojednárrí přestupků Města

Hostomice, příslušné ve věci podle $ 53 odst' 1,3 zákona č.20011990 Sb., o přestupcíclr, ve znění pozdějších

předpisů, dostavil:

Pan Jan Ši.'ágl, nar. 9.12,1952

bytem BratříNejedlých 335, Žebrák, PSČ: 267 53

obviněný z přestupku

Předložen průkaz totožnosti: oP 113552323

- doručerrí předvo|ání k ústnímu jednání dne I8,4.2017 je doloženo

- llrůta pro přípravu na ústní jednání podle $ 49 odst. 1 správního řadu je zachována

4.

Drrešního dne se dále na zák|adě předvolání k ústnírnu jednání o přestupku proti občanskému souŽití podle $ 49

odst' 1 písm.c) zákona opřestupcích ve znění do 30.9.2016, kezdejší Komisi kprojednání přestupků Města

Hostomice, příslušné vevěci podle $ 53 odst. I,3 zákonač,,20011990 Sb., opřestupcích, veznění pozdějších

předpisů, dostavila:

Mgr. Marie Vrecionová, advokátka, se sídlem BratříNejedlých 220118, Beroun, PSČ: 26B 01

přec|ložerr prťlkaz ČAK: 09931

Zmocněrrec jiŽ dne 6'4.2011 před|ožil plnou moc ze dne 3.4.2011
- doručení předvolání k ústnímu jednání dne 18.4.20l7 je doloženo

- lliůta pro přípravu na ústní jednání podle $ 49 odst. 1 správního řadu je zachována

Mgr. Marie Vrecionová om|ouvá nepřítomnost pana Ing. Bohdarra ŠirneČka s tím, Že tento souhlasí, aby dnešní
jednání proběhIo v jeho nepřítomnosti.

V případě pana Ing' Bol-rdana Sirnečka se tedy korrstatuje:

- doručenípředvolání k ústnímtr jednání dne 1B.4.2017 je doloŽeno

- llrťtta pro přípravu na ústní jednání podle $ 49 odst' 1 správního řadu je zachována

Dnešní jednání tedy bude probíhat v nepřítomnosti obviněného Ing. Bohdarra Šimečka.

5.

obviněrrí byli dále vyrozuměni o tom' že bude při dnešním Útstnírn jednání pokračováno v da|šírn dokazování.

Na to bylo přistoupeno k provederrí rrásledrrjících dťrkazů předložených panem Ir-rg. Bolrdarrem ŠirneČkem:

- podání zmocněnce Ing. Bohdana Širnečka ze dne23.4.2011

- rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti Ing. Bohdana ŠimeČka s datern ukončení neschopnosti dne
30.9.2016

. |ékařská zpráva praktického lékaře MUDr. Lhotákové ze dne 21.6.2016

- podání zmocněnce Ing. Bohdana ŠilneČka ze dne 28.4.2017



- články stažené z webových stránek Jana Sinágla, a to konkrétně články ze dne 6.1 .2016, 2I.B.2016, 9.9.2016 a

21.4.2011

Dále bylo přistoupeno k provedení následujících důkazťr předIoŽených patteItt Janem Šináglem:

- lékařská zpráva očního lékaře MUDr. Kratochvílové ze dne 2I.6.2016

- přehráním CD obsahujícím zvukový záznam pořízený Janem Šinág|em.dne 2I.6.2016 zachycující rozlrovor
obvirrěrrých předcházející použití pepřového spreje ze strany Ing. Bohdana Simečka

K tomuto dťrkazrr pak kornise konstatuje, Že tento povaŽuje s ohledem na závěry vyplývající z ná|ezu Ústavrrílro
souduCR,sp.zn. lI.US 1714l14zapřípustný,byťr-rejsoudoloŽer-rysouhlasyrralrrávanýchosob,neboťsejednáo
významný přímý důkaz zachycující průběh jednání, jež je předmětem posouzení, zda došlo k naplnění skutkové
podstaty přestupku a kdo se tolroto přestupku dopustil.

Dále bylo přistoupeno k provedení dalších důkazů zajištěnýclr komisí:

- fotodokurnentace pepřového spreje předloženého ing' Bohdanern ŠimeČkem přijedlrání dne 18.4.2017

. přípisern Policie ČR, Krajského řed'itelswí policie Středočeského kraje, ťtzemního odboru Berotttt, obvodního
oddělen í Zdice, č j. KRPS-2 1 621 -4 l PR-20 1 6-0 1 02 i 6-JK, ze dne 3'5.20 1 7

- přelrráním CD zaslarrého na Žádost komise ze strany Policie ČR, Kra1ského řed-iteIství policie Středočeského

kraje, územního odboru Beroun, obvodního oddělení Zďice, čj. KRPS-21627-4lPŘ-2016-010216-JK obsahující
fotodokumentaci pepřového spreje předloženého Policii CR ze strany lng. Bohdana Simečka

Ze strany komise bylo dále konstatována omluva na dnešní jednání předvolané svědkyně Jaroslavy Klimtové. Tato

byla komisí sh|edána jako důvodná.

Komise poté vyzvala obviněné, aby se k dosud provedeným důkazťrrn vyjádřili' pokud o to mají zájem.

obviněný Jan Šinágl k tornu uvádí: Potvrzení o pracovní neschopnosti Irrg. Šimečka je nečitelné a tudíž by mělo
být doloženo od kdy do kdy byl pan Šimeček v pracovní neschopnosti. V případě lékařské zprávy se pozastavuji

nad tím, že nebyly pořízeny ťotografie tam uváděnýchzraněni nebo že nebyl pořízen RTG snímek' I laik dojde
k přesvědčení, Že ne|ze vyloučit, a to vzh|edem k obsahu zprávy, že mohlo dojít k váŽnému vnitřnímu poranění,
které není okem viditelné. od lékařské zprávy byclr toto očekával jako standardní postup.

Pokr-rd jde o fotodokumentaci pepřového spreje zaslanou Policií CR, oo Zdice, tak ještě uvádím, že jsem oo
Zdice někdy v průběhu |éta2016 navštívi| s dotazem, zda standardně zabavili onen pepřový sprej a policistou rni

bylo sděleno, že sprej nezabavi1i, ale že si vyžádďri informace od parla Ing' Širnečka. který jirn kopiispreje zaslal
s tím, že to rná být ten sprej, který porržil. Kopie by|aza|oŽena do policejrrího spisu a Policie CR Ini předa|a kopii
této kopie.
Jinak, pokud jde o skutečnost, Že jsem uváděl, že jsem křičel o pomoc, tak na zvukovém záznalnuto uvedeno trení,

a je tak možné, že došlo oblečením k utlumení nahrávacího zaÍízení nebo dokonce mohlo dojít k jeho vypnutí.

Nemám jistotu, jaký prostředek byl proti mně použit, neboť to bylo velmi pálivé a musel jsem absolvovat prak-

ticky čtyři výplachy očí. I díky pochybení Po|icie CR nerrí zaručeno, jaký konkrétlií prostředek by| proti mně

použit.

Trvám na tom, aby by|a osobně vyslechnÚa paní Jaroslava Klimtová.

K dotazu komise obvirlěný Jan ŠinágI uvádí: Paní Klirntová přímo incidentu nebyla přítomrra. Parrí Klirntová rni

po incidentu pomohla' a to tím, že mi asistovala při prvním výp|achu očí na toaletě a pak u ní v kanceláři. Tam

měla lékárničku a ap|ikovala rni kapky do očí.
Paní Klimtová by se měla vyjádřit k tomu, v jakém stavu byl můj obličej, mé vlasy, jakou barvu zanecha| ten sprej.

Jinak přivo|anáRZP mě pak rovněž ner,yfotila.
Fotografie na mých weboých stránkách je pouze ilustrační a byla stažena rrěkde z internetu.

obviněný Ing. Bohdan Šimeeek prostřednictvím Mgr. Marie Vrecionové k tomu uvádí: My bychom se pak vy-
iádliji až závěrem. aŽbude skončeno dokazování.

ts- t4,P'



Pokud jde o návrh na doplnění dokazování výslechem parrí Klimtové, talt tento považujerne za nadbytečný, kdyŽ
ona L| Samotného incideritu přítomna neby|a a pouŽití pepřového spreje nikdo rrezpochybňuje včetně par,ra Ing.
Sirnečka.

obviněný Jan Šinág| dá|e uvádí, že trvá na výslechu paní Klimtové, nebot' by nroh|a dosvědčit, že došlo
k vystříkání prakticky ce|élro spreje na mou osobou. Sprej v tomto případě rrebyl použit jako obranná zá|eŽitosÍ,
ale jako útočná zbraň a učinil tak navíc úředník, který má situace zv|ádat'

Pokud jde o další důkazy navržené obvirrěným Janem Šiná€l"* dne l 8'4.2017, a sice:
. výslech svědka pana Mar1ina Dondy, bytem Potoční 80, Zebrák, PSC: 267 53

- přehrálrím zvukového záznamu z jednání před dornern pana Mar1ina Dondy dne 2l '6.2016
- výslec|rem praktické lékafty MUDr. Llrotákové
- přehránírn videazáznatnťl z rrásledných rrávŠtěv pana Jana Širrág|a Ll pana Ing. Bohdana Šimečka na MěÚ Žebrák.
tyto nebudou komisí jako důkazy prováděny, neboť komise povaŽuje tyto důkazní návrlry za rradbytečné, neboť
nemohou v žádném případě jakkoliv přispět k objasnění skutkového stavu věci' když ke konfliktu n-rezi obvině-
nými doš|o dne 21 '6.2016 vprostorách chodby MěU Zebrák, a navrhovaný svědek Mar1in Donda nebyl tomuto
konfliktu osobně přítomen, existence jakéhoko|iv konfliktu mezi obviněnými před domem pana Dondy, ježby
měla být posouzenajako přestupek proti občanskému soužití rovněŽ nebyla správnímu orgánu oznámenaa ani tato
skutečnost nevyplýá z dosud uvedených tvrzeni a provedených důkazů, ze strany MUDr. Llrotákové byla před.
ložena její písemná lékařská zprlva a výs|ech lékaře je tak ztolroto důvodlr rovněž nadbytečným, následné ná-

vštěvy pana Širrágla Ll palla Ilrg' Širneč|<a pak rovněŽ rrikterak nesouvisí s projedrrávaným jednánírn a tudíž i terrto

dťrkaz je povaŽován za nadbytečný, když travíc vtorrrto případě nebyl předloŽen souhlas Ing' Simečka
s pořizováním těchto záznalni jeho osoby.

obviněný Jan Šinágl poté uvádí: Je škoda, Že je odmítán důkaz videozáznamy z následných návštěv u pana Ing.

Šimečka, rreboť by takto bylo patrné, že se jedná o prclrlivou osobu se znaky psychotika, psychopata nebo soci-
opata.

Po provedení dokazování a uvedeném poučení byli obvinění dotázáni, zda navrhují provedení dalších důkazů a
pokud ano, tak aby tyto důka4, komisi předložili, příp. označili.

obviněný Jan Šinágl uvádí: Navrhuji pouze výsleclr paní Jaroslavy K|imtové a dále i přes odmíttrutí trvám na
výslechu pana Martina Dondy. Jiné důkazní návrhy nemám.

obviněný Ing. Bohdan Šimeček prostřednictvím Mgr. Marie Vrecionové uvádí: Žádtlé důkazy jiŽnenavrhujeme.

Pokud jde o požadavek na výslech pana Dondy, tak proti tomuto namítáme, že předmětem iízení nejsou spory
s radnicí, panem Dondou, panem Sinág|ern a panem Sirnečkem, ale írdajný fyzický útok ze dne 21 ,6.2016,jemuž
pan Donda nebyl přítomen. Jiné důkazní návrhy nemáme.

obviněnýJanŠinág| ktomudáleuvádí: KdyžsevyšetřLrje,,vraŽda,,,jezce|apřirozené,ŽesePolicieČRzaobírá
všemi motily, jež vedly k vyirstění tohoto činu. a to jak oběti, tak i pachatele' Jinak 15 let zde působím jako arr-

gažovaný občan a nezávislý publicista, mám za sebou da|eko vypjatější a nebezpečnější situace a nikdy 1sem
nikoho fyzicky nenapadljako první a pokud ano, tak to bylo vždy v obraně' Nic jiného si ani v mé současné situaci
dovolit nemůžu, a to jako člověk, který r'ykonává tuto práci. Ve Svýcarsku tomu bylo stejrrě, a to po dobu 20 let.

Na to bylo jednání přerušeno na 10 minut, ato za úče|em porady komise.

Po přestávce by1o kornisí korrstatováno,že dťlkazvýslechem svědkyně Jaroslavy Klimtové již prováděn nebude,

nebot' tento je komisí shledán jako nadbytečný' když z dosud zjištěných skutečrrostí vyplývá, Že svědkyně sa-

nrotnétnu incidentu přítomna nebyla a tuto skrrtečnost pofvrdila svědkyně i ve své omluvě zas|ané správnímu
orgátttt dne l0.5.20 l 7.

Poté bylo komisí konstatováno, že da|ší důkazy ve věci rrebyly navrŽeny a da|ší dokazování již ve věci prováděno
nebude a tímto se dokazovárrí končí.

obviněným byla poskytnuta možnost se ve věci závěrem vyjádřit.

obviněný Jan Šinágl uvádí: Úředlrík musí zvládnout emoční diskusi a ne reagovat na jernu nepříjemný názor či
otázku fyzickýrn napadením a následně občana nic netušícího zákeřně přepadnout pepřovým sprejem' Nejsme



V SRN, kde použití pepřového spreje vůči člověku, je zakázáno a je možno je.| použít pouze proti zvířatťrm nebo

v případě ohrožení vlastnílro živoÍa. Parr Sirneče|< tutcl úlohr'r rrezvládla pro mě ja|to občanaje nepochopitelné, že

nadá|e zůstává na svém rnístě a s rrím i potenciální nebezpečí ohroŽování občanťl člověkem, který rreovládá sám

sebe. lmpulzem pro jeho jednání byl v podstatě dotaz na jeho osobní majetek, který mtr přeji, ale který je značný,
ať už jde o ornou půdu, lesní půdu, byty, nemovitosti. Jeho reakce zavdává příčinu, resp. možné vysvětlení, Že zde

dochází ke střetu zájmů a vzhledem k nadcházející změně územního plánu, kdy orná půda bude s velkou prav-

děpodobností změrrěna na stavební pozemky a tím i možný velmi lukrativní zisk prodejem stavebních pozemků do

budoucna. Nejsem soudce, ale snažím se zde pochopit příčiny nenormálního jednání, kdy by se normální úředníci
chovali zcela jinak. opakuji' nejsem odborník, ale zdostupnýclr informací a definic chování pana Simečkavůči
mé osobě, naplňuje mnohé znaý, kteýrni se definuje psychotik, psychopat nebo sociopat.

obviněný lng. Bohdarr ŠirneČe|< prostředllictvím Mgr. Marie Vrecionové uvádí: My bychom se clitěli vyjádřit
písemnou formou, a to tak, Že naše závěrečné vyjádření zaš|eme do 19 .5.2017 .

obvinění byli seznámeni se zápisem, souhlasí s ním a současně berou na vědomí, že komise z obsahu spisového
materiáluazvýpovědi obvirrěnéhoada|šíchslyšenýchsvědkůadalšíchprovedenýchdůkazůvsouladus$50
odst. 3 správnílro řádu zjistila všechny rozhodné okolnosti ve prospěch i neprospěch obvirrěných a zjistila skut-

kový stav věci v rozsahu potřebném pro rozhodnutí ve věci.

S rozhodnutím správrrího orgánu I. strrprrě budou obvinění seznámeni písemným vyhotovením, které jim bude

doručeno na adresu, kterou sdělili správnímu orgánu podle $ 19 odst' 3 správního řádu.

Ústní jednání bylo skončeno ve 14.50 hodin.

V Hostomicích dne 11.5.201,7

obviněný:

Jan Sinágl

Mgr. Marie Vrecionová, advokátka
zmocněnec obvir-rěrrého Ing' Bohdarra Šimečka

oprávněná úřední osoba
Mgr. Martin Kain, předseda Komise jedrrávání přestupků

Vít Št'áh|avský, člen Komise pro vání přestupkťr

ír
"T

lová, člen Komise pro projednávání přestupkťr


