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MĚSTO SEDLČANY 
Komise pro projednávání přestupků 
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80

Spis. značka: PŘ 131/2018 
Č.j. MÚ-S/PŘE/25489/2021 
V Sedlčanech dne 3. 1. 2022

Pan ….. 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 20.12.2021 Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme 
dožádané listiny.      

Mgr. Marcela Tichá v.r. 
      předsedkyně 

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 

Za správnost: 
Marcela Janoušková 
oprávněná úřední osoba 

Přílohy: 
- Oznámení přestupku Policie ČR, OO Milín č.j. KRPS-207867-3/PŘ-2018-011115-VN
- Oznámení přestupku Policie ČR, OO Milín č.j. KRPS-215864-5/PŘ-2018-011115-JH
- Oznámení přestupku Policie ČR, OO Milín č.j. KRPS-223156-4/PŘ-2018-011115-JH
- Oznámení přestupku Policie ČR, OO Milín č.j. KRPS-251359-3/PŘ-2018-011115-SLAM
- Usnesení Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany č.j. PŘE/14354/2018 ze dne

22.11.2018
- Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 073845/2019/KUSK ze dne 6.6.2019



I JID: PCR01 ETRfo125293497

P'óLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Příbram

Obvodní oddělení Milín

11. května 321,26231 Milín

c. j. KRPS-207867-3/PŘ-2018-011115-VN Milín 12. července 2018
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. Městský úřad Sedlčany

Náměstí T.G.Masaryka 32

264 80 Sedlčany

Podle § 74 odst. 2 zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízen í o nich

oznamuji přestupek na fyzickou osobu
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tím, že

dne 7.7.2018 v 00:45 hod. v restaurac~ v kemp~ k.o. Milešov, okr. Příbram,

pořádala hudební produ ci, která rušila noční klid.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Příbram

Obvodní oddělení Milín

11. května 321, 26231 Milín

c. j. KRPS-215864-5/PŘ-2018-011115-JH

Městský úřad Sedlčany

nám. T.G.Masaryka 32

26401 Sedlčany

JID: PCR01 ETRfo125415066

Milín 13. srpna 2018

Počet stran: 1
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5/2a z.č. 251/2016 Sb.

tím, že

14.7.2018 po 22:00 hod. hudební produkcí ze své provozovny Restaurace

Milešov, kemp okres Příbram, porušila noční klid.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Příbram

Obvodní oddělení Milín

11. května 321, 262 31 Milín

Č. j. KRPS-223156-4/PŘ-2018-011115-JH

Městský úřad Sedlčany

Náměstí T.G.Masaryka 32

264 80 Sedlčany

JID: PCR01 ETRfo125415826

Milín 13. srpna 2018

Počet stran: 1
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Oznámení přestupku

Podle § 74 odst. 2 zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

oznamuji přestupek na podnikající fyzickou osobu

rozený(á trv. bytem" .

adresa pro doručování dtto, doklad.

která je podezřelá z

přestupku

na úseku:

přestupky proti veřejnému pořádku

podle § 1;
5/2a z.č. 251/2016 Sb. \~

tím, že

dne 21.8.2018 v době od 22:00 hod. do 23:40 hod v kem

hudební produkcí z provozovny restaurace ••••
noční klid.
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obec Milešov, okres Příbram,

podnikající osoba porušila
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Příbram

Obvodní oddělení Milín

11. května 321, 262 31 Milín

Č. j. KRPS-251359-3/PŘ-2018-011115-SLAM Milín 1. září 2018

Počet stran: 1
r----- ------
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Městský úřad Sedlčany

Náměstí T.G.Masaryka 32

264 80 Sedlčany

Oznámení přestupku
Podle § 74 odst. 2 zákona číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

oznamuji přestupek na fyzickou osobu

která je podezřelá z

přestupku

na úseku:

přestupky proti veřejnému pořádku

podle §

5/2a z.č. 251/2016 Sb.

tím, že

dne 18.8.2018 v 23:00 hod. hlasitou hudební produkcí z provozovny restaurace

kemp_ katastrální území obce Milešov, okr. Příbram, opětovně rušila noční klid, čímž již
poněkolikáté narušila veřejný pořáde~""'('

Zpracoval:

prap~JakUb Slá a
/ /. /
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npor. Bc~'f1étr amák
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MĚSTO SEDLČANY 

Komise pro projednávání přestupků 
nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany 

tel.: 318 822 742 fax: 318 692 704 mob. 723 247 530 datová schránka frsbn7e 

www.mesto-sedlcany.cz; e-mail: janouskova@mesto-sedlcany.cz  

čj.: PŘE/14354/2018                                                                  V Sedlčanech dne 22. 11. 2018 

zn. spisu: PŘ 131/2018 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany ve složení Mgr. Marcela Tichá, Marcela 

Janoušková a Dana Čížková, jako místně a věcně příslušný správní orgán k projednávání 

přestupků v městě Sedlčany (dále jen „přestupková komise“ nebo jen „komise“ či „správní 

orgán“), po provedeném přestupkovém řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

rozhodla takto: 

 
Řízení o přestupku, zahájené z moci úřední, kterého se měla dopustit podnikající fyzická 

osoba 

Mgr. Alice RIŠKOVÁ, nar. 29. 12. 1969 
 trvalý pobyt U Prokopa 510. 261 01 Příbram VI – Březové Hory                                     

(dále jen „obviněná“) 

tím, že dne 6. 7. 2018, dne 7. 7. 2018, dne 14. 7. 2018, dne 18. 8. 2018 a dne                                        

21. 8. 2018 v restauraci Na Téčku v kempu Trhovky, k. o. Milešov – Klenovice, parc.č. 359/1 

měla pořádat hudební produkci, kdy produkcí hlasité hudby v době od 22.00 hodin dne                  

6.  6. 2018 do 01.15 dne 7. 7. 2018; v době od 22.00 hodin do 24.00 hodin dne 14. 7. 2018, 

dne 18. 8. 2018 v době od 22.00 hodin do 23.00 hodin a dne 21. 8. 2018 v době od 22.00 

hodin do 23.40 hodin měla porušit noční klid  

čímž měla spáchat 

přestupek proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 2, písm. a) zákona č. 251/2016 Sb.,             

o některých přestupcích, 

s e   z a s t a v u j e 

podle ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, neboť spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněné z přestupku 

prokázáno. 

O d ů v o d n ě n í: 

     Na základě oznámení Policie ČR, Obvodní oddělení Milín, čj. KRPS-207867-3/PŘ-2018-

011115-VNze dne 18. 7. 2018, čj. KRPS-215864-5/PŘ-2018-011115-JH ze dne 15. 8. 2018, 

čj. KRPS-223156-4/PŘ-2018-011115-JH ze dne 17. 8. 2018 a čj. KRPS-251359-3/PŘ-2018-

011115-SLAM ze dne 6. 9. 2018 bylo v souladu s ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb.,                          

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zahájeno přestupkové řízení proti obviněné a 

http://www.mesto-sedlcany.cz/
mailto:janouskova@mesto-sedlcany.cz
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podle ust. § 80 citovaného zákona bylo ve věci nařízeno ústní jednání před komisí, neboť 

komise shledala, že je to nezbytné pro zjištění stavu věci.  

     

     Obviněná se k ústnímu jednání před komisí dostavila na základě předvolání doručeného 

předem v dostatečné lhůtě podle dotčených právních předpisů, bylo jí postupně sděleno 

obvinění, poučení o jejích procesních právech či dalších zákonných náležitostech a 

přestupková komise přistoupila k dokazování výpověďmi obviněné a předvolaných svědků.  

     Obviněná Mgr. Alice Rišková k věci uvedla, že provozuje restauraci Na Téčku v kempu 

Trhovky a všechny hudební produkce (diskotéky) hlásí dopředu na Obecním úřadě Milešov.  

Obviněná uvedla, že letošní rok si jí osobně nikdo na rušení nočního klidu nestěžoval. Obec 

Milešov prostřednictvím e-mailu obviněnou upozornila, že si na ní stěžuje paní Voláková, 

kdy na tento e-mail obviněná odpověděla. Dle obviněné policie nebyla místě ani jednou a 

obviněnou policie ohledně rušení nočního klidu nekontaktovala. Obviněná uvedla, že jí 

v jednom případě volal pan Hála. Obviněná sama byla dvakrát na místě, kde bydlí paní 

Voláková a domnívá se, že na tomto místě nahlas hudební produkce slyšet není. Jeli to 

částečně někde slyšet do zahrad, tak si myslí, že dovnitř domu to už není slyšet. Nejvíc se 

hluk nese od restaurace do kopce. Chata pana Horky je v dolíku u vody. Nejvíce je to slyšet 

na křižovatku u Téčka., ale tam je pizzérie a na druhou stranu je křižovatka a Sporthotel. 

Obviněná uvedla, že si sama místa obešla a domnívá se, že diskotéka k chatě paní Volákové 

slyšet není. Pana Horku obviněná nezná. Dále ještě obviněná dodala, že Trhovky jsou hlučný 

kemp, kdy situace ohledně rušení nočního klidu se několikrát řešila s Obcí Milešov. Do 

kempu se lidé chodí bavit a obviněná uvedla, že někdy ve čtyři hodiny ráno jsou basy slyšet 

vždy a to z několika zdrojů.  

 

      Následně komise přistoupila k provedení důkazu výslechem svědků, kdy Ing. Renáta 

Voláková, uvedla, že je majitelkou chaty na Trhovkách. Uvedené termíny v předvolání, jsou 

dle svědkyně jen zlomkem všech akcí, kdy mělo docházet k rušení nočního klidu. Už první 

prodloužený víkend v červenci letošního roku se čtyři dny konala diskotéka. Paní Riškovou 

již v minulosti na rušení nočního klidu upozorňovali. Svědkyně uvedla, že osobně byli i za 

diskžokejem a žádali ho, aby hudbu ztišil. Hluk u diskotéky byl 95 decibelů. Svědkyně 

uvedla, že v mnoha případech neměli sílu rušení nočního klidu hlásit, policie také nezvládala 

situaci řešit, hudba ztišena nebyla a tak přestali na chatu jezdit. Svědkyně se domnívá, že v 

dané lokalitě by měl být zajištěn noční klid v povolené hranici 40 decibelů.  

Obviněná k výpovědi svědkyně uvedla, že na místě u chaty paní Volákové byla dvakrát, 

třikrát se svědky a u chaty už hluk slyšet nebyl, kdy toto tvrzení rozporovala svědkyně Ing. 

Renáta Voláková s tím, že to je zkreslený stav věci a paní Rišková nemá pravdu a na domluvy 

nereaguje. Paní Rišková ani po příjezdu policie hudbu neztlumila.  

Obviněná uvedla, že za ní osobně policie nebyla, ani letos, ani loni, ani předloni. Obviněná 

zná sousedy svědkyně, Siřišťovi a uvedla, že jí osobně si Siřišťovi nikdy nestěžovali a na 

diskotéku do jejího podniku chodí také. Nikdo jiný než paní Ing. Voláková a pan Ing. Horký 

si na rušení nočního klidu nestěžoval.  

Svědkyně uvádí, že v uvedené dny tam probíhala velmi hlasitá diskotéka, k rušení nočního 

klidu skutečně došlo.  
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     Svědek Ing. Tomáš Horka, manžel svědkyně Ing. Renáty Volákové, v prvé řadě odkázal na 

výpověď, kterou učinil do úředního záznamu o podání vysvětlení na Policii ČR, OO Milín 

dne 26. 7. 2018 a uvedl, že ohlásili tak pouze třetinu akcí, více neměli ani sílu policii volat. 

On sám hluk měřil dvěma různými přístroji. Svědek uvedl, že sousedé už ani na své chaty 

nejezdí, musí se zavírat v chatě, aby mohli spát. Chata pana Horky je od restaurace Na Téčku 

vzdálena asi 400 metrů. Svědek uvedl, že k rušení nočního klidu docházelo v termínech, které 

jsou uvedeny v předvolání. Na otázky obviněné svědek uvedl, že přímo vedle diskotéky cca 

10 metrů naměřili 95 decibelů, na kraji chatové oblasti asi 55 decibelů a u jejich chaty pak 

kolem 50 decibelů. Svědek uvedl, že v dolíku je asi 60-70 chat a ti všichni to slyší a hlasitá 

hudba je ruší. Obviněná k výpovědi svědka uvedla, že byla asi třikrát u chaty pana Horky a 

naměřila tam 30-40 decibelů.  

    

     Správní orgán při svém rozhodování vycházel z proběhlého ústního jednání, spisové 

dokumentace Policie ČR, Obvodní oddělení Milín čj. KRPS-207867-3/PŘ-2018-011115-VN 

ze dne 18. 7. 2018, čj. KRPS-215864-5/PŘ-2018-011115-JH, čj. KRPS-223156-4/PŘ-2018-

011115-JH, čj. KRPS-251359-3/PŘ-2018-011115-SLA, výpovědi obviněné a svědků Ing 

Renáty Volákové a Ing. Tomáše Horky, hodnotil všechny důkazy jednotlivě i v jejich 

vzájemné souvislosti a došel k závěru, že jednání, které je obviněné kladeno za vinu, nebylo 

v řízení o přestupku prokázáno.  

     Obviněná na svoji obhajobu argumentovala tím, že kemp Trhovky jsou všeobecně hlučný 

kemp. Hudební produkce zde v létě provozuje několik restaurací, konají se zde svatby. Dle 

obviněné si na rušení nočního klidu stěžují pouze manželé paní Ing. Voláková a pan Ing. 

Horký. Obviněná uvedla, že sama byla několikrát na místě, kde je chata paní Ing. Volákové a 

pana Ing. Horkého a naměřila zde asi 30-40 decibelů. Obviněná tvrdila, že ohledně rušení 

nočního klidu jí nekontaktovala ani policie. Obviněná však nezpochybnila, že by se 

v uvedených dnech konala v restauraci Na Téčku, kterou provozuje, hudební produkce.  

 Svědek Ing. Tomáš Horka uvedl, že měřil hladinu hluku digitálním hlukoměrem Voltcraft 

SL-100 (dle zjištění správního orgánu běžně dostupný např. na internetu) a aplikací 

v mobilním telefonu. Svědek tvrdil, že například dne 22. 7. 2018 zhruba do půl jedné bylo 

slyšet hlučnou hudební produkci, a to z restaurace Na Téčku, kdy na místě naměřil 90 

decibelů a cestou zpět na chatu v polovině vzdálenosti cca 200 metrů naměřil ještě hluk 60-65 

decibelů. Obviněná však tvrdila, že u chaty pana Horky, která je vzdálena cca 400 metrů a 

naměřila zde 30-40 decibelů.  

Měření hluku, které prováděla obviněná i svědek Ing. Horka lze však považovat pouze za 

orientační měření, což se správnímu orgánu nejeví jako objektivní dostatečný důkaz.  

     Správnímu orgánu nebyly předloženy žádné další důkazy a návrhy na dokazování. Na 

místě nebyli zjištěni žádní další svědci. Komise z provedených důkazů nemohla zjistit 

skutečný stav věci jak výše uvedeno a tedy spravedlivě a jednoznačně určit skutkový stav tak, 

aby dané rozhodnutí o vině obviněné spravedlivě obstálo. Z výše uvedeného nezbylo 

správnímu orgánu než řízení zastavit, jak je výše uvedeno ve výroku tohoto usnesení.  

 

Komise uzavírá, že za situace, kdy není skutkový stav z důvodu důkazní nouze možné 

jednoznačně prokázat, komisi při dodržení zásad spravedlivého řízení nezbývá, než podle 
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klasického právního principu in dubio pro reo, tedy v pochybnostech ve prospěch obviněné, 

rozhodnout o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 
 

P o u č e n í: 
 

     Proti tomuto usnesení o zastavení řízení lze podat odvolání u Komise pro projednávání 

přestupků města Sedlčany, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje 

Krajský úřad Středočeského kraje. Podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek. Lhůta pro 

podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcela TICHÁ v.r. 

předsedkyně  

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Za správnost:  

Marcela Janoušková 

oprávněná úřední osoba 

 

Doručuje se:  
- 1x obviněná z přestupku Mgr. Alice Rišková, U Prokopa 510, Příbram VI – Březové Hory 

- 1x spis 

 

Toto usnesení ze dne 22. listopadu 2018, čj.: PŘE/14354/2018, nabylo právní moci dne                   

20. prosince 2018. Připojení doložky provedla Marcela Janoušková dne 7. 1. 2019.   
  



Městský úřad
Sedlčany

Praha: 06. 06. 2019

Číslo jednací: 073845/2019/KUSK

Spisová značka: SZ 058678/2019/KUSK

Vyřizuje: Bc. Dana Laštovičková. I. 573

Značka: LPŽPŘ/LAŠ

I<rajsky úřad Střed:-;;:csk~:;ilOkraje

odbcr .L'ť~~.podpis .~ ....

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, jakožto

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

ríne O'.5 ..:.0Z::.Z0.19 .

věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. ~ 95 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb .. správní

řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

I )

přezkoumal z úřední povinnosti ve zkráceném přezkumnérn řízení podle ustanovení ~ 98 správního

řádu usnesení Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany, ze dne 22. II. 2018.

č. j. PŘEI14J54/2018. ve věci přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. ~ 5 odst. 2 písmo a)

zákona Č. 251/2016 Sb" o některých přestupcích (dále jen ,.ZNP·'). kterého se měla dopustit

obviněná fyzická podnikající osoba •••••••• nar. ••••• ~ trval)' pobyt

••••••••••••••• a rozhodl takto:

Podle * 97 odst. 3 správního řádu se usnesení Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany.

ze dne 22. 11.2018. Č. j. PŘE/14354/20 18. ruší a věc se vrací k novému projednání.

2)

Podle * 99 odst. 2 správního řádu se určuje, že účinky výroku I) tohoto rozhodnutí v přezkumnérn

řízení nastávají ode dne právní moci přezkournávaného rozhodnutí

Odůvodnění

Ad I)

Napadeným usnesen ím Kom ise k projednáván í přestupků města Sed lčany (dá le jen ,.K PP") bylo

zastaveno řízeni vedené pro přestupek dle ust. ~ 5 odst. 2 písm. a) ZNP proti obviněné podnikající

fyzické osob (dále též "A, R," nebo jen ,.obviněná"), a to dle ust. ~ 86 odst. I

písmo c) zákona Č. 250/2016 Sb .• o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "ZOPŘ"), z důvodu, že spáchání skutku. o němž se vede řízeni. nebylo obviněné

z přestupku prokázáno. Předmětného přestupku se měla obviněná dopustit ve dnech 06 .. 07. a 14.

I.horm sk<i I I 150 2 I Praha 5 1~1.:257 2R() 573 laSlO\ ickux a CI kr-s.cz 11\111 .kr-stredoccsky .Cf.
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července a 18. a 21. srpna 2018 v restauraci •••• ,.v;i<empu ••• ~k. o. Milešov -

Klenovice, parc. č~tím, že měla pořádat hudební produkci v době nočního klidu. který tím

měla porušit.

Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad. z úřední

povinnosti přezkou ma I napadené usnesen í KPP, neboť ze spisového materiálu zj isti I zřej má

pochybení, která zakládají důvod pro provedení zkráceného přezkumného řízeni dle ust. S 98

správního řádu. Krajský úřad dle § 97 odst. 3 správního řádu dospěl k závěru, že usnesení bylo

vydáno v rozporu s právními předpisy a trpí vadami, které mají přímý vliv na výrok

přezkournávaného usnesení a jsou způsobilé tento výrok ovlivnit. a proto rozhodl o zrušení

přezkoumávaného usnesení a o vrácení věci k novému projednání.

Zákonnými důvody pro zrušení napadeného usnesení správního orgánu I. stupně a vrácení věci

k novému projednání je skutečnost, že

• bylo zastaveno řízení z důvodu tzv. důkazní nouze, aniž by byly splněny zákonem

stanovené pod mí nky,

• odůvodnění napadeného usnesení není vyhotoveno v souladu s ust. § 68 odst. 3 správního

řádu.

Odůvodnění napadeného usnesení nesplňuje náležitosti dle ust. § 68 odst. 3 správního řádu. neboť

neobsahuje vypořádání s tím, proč již nelze provést žádné dokazování (výslech dalších svědků -

jiných obyvatelů osady, zasahujících policistů. místní šetření - ohledání na místě apod.), které by

mohlo vést k objasnění skutkového stavu věci. tedy proč nastala důkazní nouze. KPP rovněž

dostatečně neodůvodnila, proč nernůže na základě shrornážděných podkladů a provedených důkazů

rozhodnout jiným způsobem, než zastaven ím řízen í pro důkazu í nouzi. Dá le odůvodněn í

neobsahuje zhodnocení, proč byla za pachatelku přestupku určena právě obviněná.

Krajský úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že odůvodnění usnesení není vyhotoveno v souladu

s ust. § 68 odst. 3 správního řádu. nelze v plném rozsahu napadené usnesení a řízení. které

předcházelo jeho vydání, přezkoumat. Usnesení je tedy nezákonné a nerná oporu v provedeném

řízení. protože na základě předložených podkladů nelze vyvrátit. že by řízení 1110hlo být ukončeno

jiným způsobem. Dle právního názoru krajského úřadu postaveného na předložených podkladech

v daném případě důkazní nouze jednoznačně nenastala, neboť je možno provést výslech dalších

svědků. a to některých jiných obyvatel osady a policistů, kteří na místě prověřovali oznámení

přestupku. Výpovědi svědků by pak mohly vést k jinému závěru o vině či nevině obviněné. kdy by

mohlo dojít jak k vyslovení viny, tak k zastavení řízeni z důvodu, že obviněná skutek nespáchala.

Dále je zapotřebí posoudit. zda se předmětného přestupku současně (nebo pouze tato osoba)

nedopustila i fyzická osoba. která hudbu pouštěla. neboť odpovědností podnikající fyzické osoby

za přestupek není dotčena odpovědnost fyzické osoby, což vyplývá z ustanovení § 23 odst. I

ZOPŘ.
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V dané souvislosti je zapotřebí odkázat na usnesení Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 154/02. ze dne

II. 11.2002. vydané k problematice zastavení řízení dle zásady in dubio pro reo z důvodu, že stojí

proti sobě dvě výpovědi účastniků řízení a nelze provést další důkaz. V tomto usnesení je mimo

jiné uvedeno. že "se vsak nel:e ztotožnit s námitkou stěžovatele. že stoji-ti proti sobé dvé odlišné

vypovedi - obžulovaného a poškozené. pričemž dalši duka:v ve věci nel:e provést, je trebu vždy

rozhodnout ve prospěch obžalovaného v souladu se zásadou in dubio pro reo. Uplatnění léto

zúsadv je na místě, pokud soud po vyhodnocení všech v úvahu pricházejicich dukazu dospěje k

závěru, že neni možné sejednoznačně piiklonit k žádné ze dvou rozpornych vypovědi nebo k iádné

ze skupiny odporujlclch si dukazu. takže zustávaji pochybnosti o tom. jak se skutkovv děj

odehrál: V nasetu trestním rádu tedy neni zakotvenu zásadu. z niž hy vvplvvulo. ::ť! stoji-li

proti sobě dvě protikladné vvpovédi. je soud \Ó~Vpovinen rozhodnout ve prospěch obžalovaného.

soud má však povinnost za této dukazní situace věnovat hodnocení dukazu zvvšenou pozornost a

svuj závěr pečlivě a vyčerpávajicim zpusobetn oduvodnit",

K výše uvedenému právnímu názoru krajský úřad odkazuje na rozsudek NSS ze dne 20. 09. 2007.

Č. j. 7 As 11/2007. kde je mimo jiné uvedeno: "Hodnocení duka:u podle vlastnlho uváženi

správního orgánu (\\'3-1 odst. 5 zákona Č. 50()/200-l Sb". ve znění pozdéjšich predpisu) je

myšlenkovou úvahou, pri které usuzující prijimá jedno tvrzení a odmítá jiné, přičemž se opírá o

logické, systematické, historické, pravděpodobnostni. věrohodnostni atp. úsudky, které uvede v

odůvodnění svého rozhodnutí. Takovym hodnocením však není. jestliže správní orgán jeden duka:

pouze prijal a protichudnv pouze jako nevěrohodnv odmítl. aniž hy vvložil, proč tuk učinil. kdv:

navlc nevvužil možnosti provést ke spor/U! skutečnosti dostupné duka:v dalsi (srov. rozsudek

Vrchního soudu v Praze ze dne 2R. 5. /996. č.]. 6 A 56//9-1 - 22) ".

Podpůrným podkladem pro právní názor krajského úřadu je také rozsudek Nejvyššího správního

soudu Č. j. 9 As 66/2009 - 46, ze dne 24. 06. 20 IO. který s odkazem na dříve vydané rozhodnutí

konstatuje. že "existence rozporu mezi jednotlivvmi dukazv nenl neobvvk!á. pričeni: \' takové

situaci jl' správnl orgár: povinen dukazni postup rádné popsat a logicky i věcné presvédčivé

oduvodnit. jakym zpusobeni se s těmito rozpory vyporúdal a z jakých duvodu uvéril jedné z

vzájemně protichudnych skutkovych verzí". Rovněž zde Nejvyšši správní soud uvedl. že je nutné.

aby bylo vždy v rozhodnutí uvedeno "proč správní orgán považuje námitky účastníka za liché.

mylné nebo vyvrácené. které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí. proč považuje

skutečnosti předestírané účastníkem za nerozhodné. nesprávné nebo jinymi Pádně provedeuvmi

dl/kozy vyvrácené. podle které právní normy rozhodl. jakými úvahami se ridil pri hodnocení

duka:u .... ".

Vzhledem ke skutečnosti. že jsou dány předpoklady. že by meritorní řešení dané věci mohlo být

ukončeno v novém řízení s jiným výsledkem, nezbylo krajskému úřadu nic jiného, než usnesení

KPP zrušit a věc vrátit k novému projednání. Z výše popsaného je zřejmé. že odůvodnění usnesení

není oporou jeho výroku a proto nelze řádně postup KPP přezkoumat.
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V novém řízení KPP provede nové dokazování, kdy po zjištění skutkového stavu věci, o němž

nejsou důvodné pochybnosti, vydá ve věci rozhodnutí. kde odstraní výše uvedené nedostatky.

Ad 2)

Přezkurnný orgán v souladu s ustanovením ~ 99 odst. 2 správního řádu z důvodu právní jistoty pak

výrokem č. 2) určil. že účinky výroku I) rozhodnutí v přezkurnném řizení nastávají ode dne právní

moci přezkournávaného rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu vnitra

ČR prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru legislativně právního a

krajského živnostenského úřadu, Zborovská II, 15000 Praha 5.

Bc. Dana Laštovičková, M

odborná referentka oddělení přestupků
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