POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Praha venkov - JIH
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Stížnost na postup policejního orgánu při prověření oznámení
Dne 5.4.2012 jsem na základě získaných informací podal OOP Říčany oznámení vedené pod č.j. KRPS121993-1/ČJ-2012-011416, ve kterém jsem upozorňoval na probíhající aukci zvonu, který byl
prokazatelně odcizen ze zvoničky na hřbitově ve Všechromech.
Policejní orgán mé oznámení prověřil a uložil bez dalšího opatření s odůvodněním, že:
1. trestní stíhání bylo promlčeno podle § 67 zák. č. 140/1961 Sb. (ten již přes dva roky neplatí)
2. podezřelý může na předmětný zvon uplatnit institut vydržení podle § 134 zák. č. 40/1964 Sb. (dále
jen OZ).
Ze spisu jsem však zjistil, že podezřelý při výslechu uvedl, že předmětný zvon našel nedávno na půdě
domu č.p. 148 v Louňovicích, ke kterému zdědil spoluvlastnický podíl 1/3 zhruba před deseti lety.
Z údajů v Katastru nemovitostí však vyplývá, že dědické řízení proběhlo až v roce 2004. Vzhledem
k tomu, že nebyl prokázán způsob nabytí zvonu předchozího majitele (oprávněnost držby dle § 134 odst.
2 OZ), nebyla tak dodržena lhůta 10 let podle § 134 odst. 1 OZ a podezřelý tudíž nemůže uplatňovat
právo na vydržení.
Uvedený postup policejního orgánu, který se spokojil s pouhým orientačním tvrzením podezřelého o
době počátku oprávněné držby, aniž by tento údaj ověřil v KN, považuji za naprosto diletantský, zvlášť
pokud má tento lajdácký přístup natolik zásadní vliv na výsledek posouzení celého případu, a důrazně
žádám o urychlené prošetření uvedeného postupu, zajištění zvonu a jeho vydání Osadnímu výboru
Všechrom. Dále žádám o vyvození patřičných důsledků pro pracovníky policejního orgánu, kteří se na
tomto lajdáctví přímo podíleli a podání informace o tom, jaké sankce byly vůči nim uplatněny.
V této souvislosti by bylo vhodné zamyslet se nad používáním sloganu „pomáhat a chránit“, protože ve
skutečnosti, jak je vidět, se musí poškození chránit sami a dělat tak práci za policii, která namísto toho
chrání jen zloděje a překupníky kradeného zboží a pomáhá jim tak ke snadnému zisku na úkor
okradených.

Ve Všechromech dne 22.5.2012
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