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GALERIE GONG, spol. s.r.o. 
třída Míru 450 
530 02  Pardubice 
 
Vyrozumění 
 
Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst.1 trestního řádu) ze dne  
 
11.10.2011 označeného jako „ Neznámý pachatel podezření z protiprávního jednání “ 
 
a provedeným šetřením podle § 158 odst.1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl 
spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst.3 
trestního řádu. 

 

Tímto Vám ve věci trestního oznámení souvisejícího se záměrem Městského rozvojového 
fondu Pardubice, a.s., se sídlem U Divadla 828, 530 02  Pardubice pronajmout nebytový 
prostor v 1. nadzemním podlaží objektu na tř. Míru čp. 70 v Pardubicích sděluji, že po 
vyhodnocení nashromážděných výpovědí a listinných materiálů ze strany Městského 
rozvojového fondu Pardubice, a.s. a všech ostatních evidovaných zájemců o pronájem 
uvedeného nebytového prostoru dospěl policejní orgán k závěru, že ze strany žádného z 
pracovníků Městského rozvojového fondu Pardubice, a.s. ani jiné osoby nebyly  naplněny  
znaky skutkové podstaty žádného trestného  činu  či přestupku a nelze věc vyřídit jinak,  
například  postoupením jinému správnímu orgánu k projednání  a  z tohoto důvodu byl 
spisový materiál založen u  zdejší součásti  Policie České republiky, Oddělení  hospodářské  
kriminality SKPV, Územní odbor Pardubice.  

  

Uvedeným závěrem šetření policejního orgánu nejsou nikterak dotčena Vaše práva domáhat 
se oprávněných nároků prostřednictvím prostředků soukromého práva.  
 

Poučení :  

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli  jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření 
nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek. 

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158 odst.3 tr.řádu, není možno 
ve věci podat řádný opravný prostředek( stížnost dle § 141 tr. řádu). 

Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 tr. řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude 
obsahovat nové skutečnosti  důvodně nasvědčující  tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním 
obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v 
předsoudním stádiu trestního řízení. 

Podle § 157 odst.2, písm.a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k 
přezkumu i spisy v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.  



2. strana  
vyrozumění o šetření dle § 158/1 tr. ř. 

 
 

 
Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření  
pod výše uvedeným Č.j. 

 por. Bc. Libor Vašků 
 
 

komisař 
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