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Praha, 26. července 2018

P.T.
Vojtěch Razima
zakladatel a ředitel společnosti
Kverulant.org. o.p.s.
-------------------------------------trestní oznámení - v y r o z u m ě n í o způsobu vyřízení
Přípisem ze dne 11. 06. 2018, č.j. ZN 205/2018 - 6a jste byl vyrozuměn o tom, že Vámi podané
trestní oznámení jednak na ministra dopravy a úředníky Ministerstva dopravy, včetně úředníků
Ředitelství silnic a dálnic, jednak na společnost BigBoard Praha, a.s., pro - podle Vás - podezření
jednak z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 tr. zákoníku (jehož se
mohli dopustit ministr dopravy, úředníci Ministerstva dopravy a úředníci Ředitelství silnic a dálnic), jednak
přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 tr. zákoníku a přečinu maření úkolu
úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku (jehož se mohla dopustit
společnost BigBoard Praha, a.s.), bylo postoupeno policejnímu orgánu Policie ČR, Obvodní
ředitelství policie Praha I, služba kriminální policie a vyšetřování.
Policejní orgán poté postoupil danou věc z důvodu místní a věcné příslušnosti policejnímu
orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha - východ,
ovšem tamní policejní orgán, ve shodě s názorem Okresního státního zastupitelství Praha východ, uznal svoji příslušnost k prověření věci pouze k jedné části Vašeho trestního oznámení
(ve vztahu ke společnosti BigBoard Praha, a.s.), druhou část (ve vztahu k Ministerstvu dopravy) vyloučil
ze společného řízení k samostatnému projednání a vrátil policejnímu orgánu Policie ČR, Obvodní
ředitelství policie Praha I, služba kriminální policie a vyšetřování.
K tomu uvádím, že trestně právní zavinění na straně ministra dopravy a/nebo úředníků
Ministerstva dopravy či úředníků Ředitelství silnic a dálnic neshledávám, jelikož ustanovení § 25
odst. 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které bylo novelizováno zákonem
č. 196/2012 Sb., nestanoví správnímu úřadu žádnou lhůtu k odstranění a likvidaci reklamního
zařízení. Proto se touto části Vámi podaného trestního oznámení nebudou orgány činné
v trestním řízení více zabývat a věc bude bez dalšího opatření založena.
Neakceptujete-li tento způsob vyřízení Vašeho podání, můžete požádat o přezkoumání nejblíže
vyšší státní zastupitelství, jímž je Městské státní zastupitelství v Praze (se sídlem Praha 5, náměstí
14. října čp. 2188/9) a jehož rozhodnutí v této věci by bylo konečné - viz ustanovení § 16a
odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb. (o státním zastupitelství).
JUDr. Zdeňka Galková
státní zástupkyně
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