Okresní státní zastupitelství
Praha-východ
Husova 11
110 01 Praha 1

Věc: Oznamovací povinnost na podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci
úřední osoby dle ustanovení § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění
pozdějších předpisů.
Jelikož mám podezření, že pan
Jan Slabý
bytem Všechromy č.p. 28
251 63 Strančice
t.č. místostarosta obce Strančice
mohl spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby dle ustanovení § 329 zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, oznamuji níže uvedené skutečnosti.
.
Na podzim roku 2010 byl před domy č.p. 26 a 28, které vlastní dcera p. Slabého
odstraněn stávající obecní chodník, který byl v nevyhovujícím stavu, a na jeho místě bylo
vybudováno parkoviště. Z nainstalovaného dopravního značení je nesporné, že parkoviště má
z větší části sloužit výhradně pro potřeby soukromé společnosti dcery p. Slabého
(CAMARET, s.r.o.), zbývající část pro soukromé osoby z domu č.p. 28, pro případné chodce
nezbývá žádný prostor.
Jelikož tajemník obce dlouhodobě i přes opakovaná upozornění neplní své povinnosti
vyplývající z § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), a to zejména tím, že
přestal zveřejňovat usnesení rady obce na internetových stránkách a o činnosti orgánů obce
tak nejsou k dispozici žádné informace, a ani Osadní výbor Všechrom nebyl o uvedených
skutečnostech nijak informován, podal jsem v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 4.10.2010 prostřednictvím své datové schránky
jzgm5dm (doručeno téhož dne) na obecní úřad ve Strančicích žádost o sdělení informací (viz
příloha), ve které jsem žádal obecní úřad o sdělení těchto informací:
1. Kdo rozhodl o odstranění chodníku před domy č.p. 26 a 28 v k.ú. Všechromy a vybudování
parkoviště na místě odstraněného chodníku.
2. Jaké bylo stanovisko rady obce k vybudování parkoviště (vč. kopie příslušného usnesení)
3. Kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení (příp. souhlasu s ohlášením stavby)
k odstranění chodníku a zřízení parkoviště.
4. Stanoviska PČR a SÚS ke zřízení parkoviště.
5. Kolik stavba stála, z jakých prostředků byla uhrazena (obecní rozpočet, příspěvek firmy či
soukromé osoby ...), jaké byly výše cenových nabídek, kdo vystavil objednávku, kdo převzal
fakturu.
Vzhledem k tomu, že lhůta, ve které má obec povinnost podat požadované informace
marně uplynula a požadované informace (kopie dokumentů) mi poskytnuty nebyly, pochybuji
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o jejich existenci. Proto jsem pojal podezření, že pan Slabý mohl naplnit skutkovou podstatu
trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, tím že na náklady obce a bez příslušných
povolení odstranil chodník na obecním pozemku a místo něj nechal vybudovat parkoviště
před sídlem a pro potřeby společnosti jeho dcery a před vlastním bydlištěm z prostředků
obecního rozpočtu.
Ve Všechromech dne 22.10.2010
Ing. Pavel Soukup
nar. 16.1.1973
Všechromy 63
251 63 Strančice
dat. schr. ID jzgm5dm
Přílohy:

- fotodokumentace
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