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Úřad městského obvodu- Statutární město Pardubice
Městský

obvod Pardubice I

Kancelář úřadu-

úsek přestupků
U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Č.j.: UMOI/295/11/Ma-PŘ-2

V Pardubicích dne 26. ledna 2011

Vyřizuje:

Bc. Ivana Macharová
Tel.: 466 046 021
Fax.: 466 046 090
Jakub Bouček
nar. 11.11.1982
trvale bytem Praha-Strašnice, Černokostelecká 206/3

PŘÍKAZ
Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, Kancelář
úřadu

- úsek přestupků (dále jen "správní orgán") vydává jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle§ 53 odst. 1 a§ 55 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
později vydaných předpisů (dále "zákon o přestupcích") a§ 139 odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 87 odstl zákona o
přestupcích tento příkaz:

Jakub Bouček, nar. 11.11.1982, trvale bytem Praha-Strašnice, Černokostelecká 206/3
je vinen

tím, že dne 16.10.2010 publikoval na internetu na svých webových stránkách
http ://www.jakub-boucek.cz/blog/autor pod označením Nekuřácké~nek "Máte už
svého psychopata?", kde za tohoto označil ~ B . , nar . . . - , trvale bytem
Pardubic
, dále jej označil výrazy "znuděný hoša, gay, připosránek", a dále
o něm uvedl nepravdivé informace, čímž reagoval na předchozí jednání ~B-,
tedy úmyslně narušil občanské soužití jiným hrubým jednáním,
čímž spáchal přestupek proti občanskému soužití podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o
přestupcích.

Za spáchaný přestupek se Jakubu Boučkovi v souladu s ust. § ll odst. 1 písm. a) a ust. 12
odst. 1 zákona o přestupcích ukládá napomenutí.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 16.8.2010 postoupené oznámení Policie ČR, Obvodního
oddělení Pardubice 3 (dále jen "policie") o výše popsaném skutku. Po prostudování spisu
správní orgán nejprve řešil jednání~~' které po několika ústních jednáních uzavřel
dne 14.1.2011 vydáním rozhodnutí č.j. UMOI/3020/10/Ma-P0-13. Při řešení této věci vyšly
najevo skutečnosti, které prokazují protiprávní jednání Jakuba Boučka. Toto má správní orgán
za prokázané výpověďmi ~
ze dne 3.11.201 O a ze dne 29.11.201 O, dále listinnými
důkazy, které jsou součástí spisu, a dále výpovědí Jakuba Boučka ze dne 29.11.2010.

B.
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Vzhledem k uvedenému nejsou pochybnosti o tom, že se skutku dopustil vyse
jmenovaný a jsou tak splněny podmínky pro vydání příkazu dle § 87 odst. 1 zákona o
přestupcích. Při výměře druhu a výše sankce vycházel správní orgán ze způsobu jeho
spáchání a okolností případu, zejména přihlédl k tomu, že jednání Jakuba Boučka bylo reakcí
na jednání I
B - avšak toto jej nijak neomlouvá, věc měl řešit jiným způsobem.
Současně správní orgán přihlédl k tomu, že Jakub Bouček byl pro takové jednání projednáván
poprvé aj eho jednáním nevznikla škoda na zdraví ani na majetku.
proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o
správní orgán uložil pokutu až do výše 20.000,-- Kč. Při V souladu s ust. §
ll odst. 1 písm. a) a ust. § 12 odst. 1 zákona o přestupcích správní orgán uložil obviněnému
jako sankci napomenutí, jež má v tomto případě především preventivní charakter.
Za

přestupek

přestupcích může

Poučení:

Proti tomuto příkazu lze v souladu s § 87 odst. 4 zákona o přestupcích podat odpor
k Úřadu městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, a to do
15 dnů od jeho doručení.
Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení s tím, že
po projednání věci bude v případě uznání viny obviněného uložena kromě sankce i povinnost
obviněného uhradit náklady řízení stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996
Sb., v platném znění, ve výši 1.000,-- Kč.
Příkaz,

proti kterému nebyl

včas

podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí.

otisk
úředního

razítka

Bc. Ivana Macharová
Kancelář úřadu

Počet listů:
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