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        Naše č.j.: MMpB-OVV/7397/21 - 278/2021-Šoch 

        Sp.zn:PK8/2021-278/2021 

        Datum: 19.07.2021 

 

R O Z H O D N U T Í 
 
 

Město Mníšek pod Brdy, Komise k projednávání přestupků (dále jen „přestupková komise“) jako 

správní orgán příslušný ve smyslu § 61 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodla tak, že 

 

1)  Řízení ve věci obviněného Davida Obermajera, nar. 07. 04. 1978, bytem Dobříšská 56, 

252 10 Mníšek pod Brdy, spočívající v tom, že měl dne 03. 01. 2021 v době od 10:39-10:45 

hodin na parkovišti před Penny marketem v Mníšku pod Brdy po předchozí slovní rozepři, 

tykající se předbíhání ve frontě u pokladen uvnitř prodejny fyzicky napadnout Ladislava Múčku, 

přičemž oba spadli na zem, kde měl obviněný Ladislava Múčku několika ranami udeřit do 

obličeje, následně měl na místo přijít Václav Krištof, který měl Ladislava Múčku několikrát 

kopnout do zad, kdy poškozený Ladislav Múčka následně dva dny po údajném incidentu 

vyhledal lékařské ošetření v ON Příbram, čímž mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty 

přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, se podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích 

ZASTAVUJE, neboť spáchání skutku, o němž se řízení vede, nebylo obviněnému prokázáno. 

 

2)  Žádný z účastníků není povinen k náhradě nákladů řízení. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

I. 

 

Na základě oznámení Policie ČR, Obvodního oddělení Mníšek pod Brdy ze dne 05. 02. 2021, 
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přistoupila přestupková komise k projednávaní oznámení, podle kterého měl obviněný dne 03. 

01. 2021 v době od 10:39-10:45 hodin na parkovišti před Penny marketem v Mníšku pod Brdy 

po předchozí slovní rozepři, tykající se předbíhání ve frontě u pokladen uvnitř prodejny fyzicky 

napadnout Ladislava Múčku, přičemž oba spadli na zem, kde měl obviněný Ladislava Múčku 

několika ranami udeřit do obličeje, následně měl na místo přijít Václav Krištof, který měl 

Ladislava Múčku několikrát kopnout do zad, kdy poškozený Ladislav Múčka následně dva dny 

po údajném incidentu vyhledal lékařské ošetření v ON Příbram, čímž mohlo dojít k naplnění 

skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 251/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

II. 

 

Na jednání přestupkové komise konaném dne 24. 05. 2021 oznamovatel Ladislav Múčka 

vypověděl, že dne dne 03. 01. 2021 okolo 10:45 hodin na parkovišti před Penny Marketem 

v Mníšku pod Brdy došlo k rozepři mezi ním a obviněným ohledně předbíhání ve frontě, kdy 

následně byl napadnut obviněným, který ho udeřil několika ranami do obličeje a následně přišel 

Václav Krištof, který ho několikrát kopl do zad.   

 

Obviněný a Václav Krištof se na jednání přestupkové komise bez omluvy opakovaně nedostavili. 

 

III. 

 

Přestupkové komisi se nepodařilo spolehlivě prokázat, že obviněný Ladislava Múčku několika 

ranami udeřil do obličeje a následně na místo přišel Václav Krištof, který Ladislava Múčku 

několikrát kopnul do zad. 

 

S ohledem na výše uvedené nebylo prokázáno, že by obviněný svým jednáním naplnil skutkovou 

podstatu přestupku dle ustanovení dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

IV. 
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Přestupková komise se usnesla, že projednávaná věc bude podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona o 

přestupcích zastavena, neboť spáchání skutku, o němž se řízení vede, nebylo obviněnému 

prokázáno. 

V. 

 

S ohledem na skutečnost, že obviněný nebyl uznán vinným ze spáchání z přestupku, nebyla mu 

uložena povinnost uhradit náklady řízení dle ustanovení § 95 zákona o přestupcích. 

 

 

 

Po u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu. Včas 

podané odvolání má odkladný účinek. 

 

 

V Mníšku pod Brdy dne 19. 07. 2021 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                    Mgr. Jan Voleský 

                                                         předseda Komise k projednávání přestupků 

 

 


		2021-07-19T09:36:09+0200


	



