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Mgr. Dušan DVOŘÁK  
 
(odesláno prostřednictvím datové schránky 
ID: r8u3nhx) 

 

 
 
Vyrozumění 

 

Na základě Vašeho podání ze dne 3. 4. 2019, podle § 59 odst. 1 trestního řádu, doručeného na 
Generální inspekci bezpečnostních sborů (dále jen “GIBS“) dne 3. 4. 2019, začínající slovy: 
"Sdělte prosím, pod ...", Vám sděluji, že z důvodu věcné a místní nepříslušnosti bylo Vaše podání 
týkající se stížnosti na postup policejního orgánu Policie ČR v Prostějově, ve věci vedené pod 
č. j. KRPM-106813-16/ČJ-2017-141215, postoupeno jako žádost o přezkoumání postupu 
policejního orgánu ve smyslu ust. § 157a odst. 1 trestního řádu a současně ve smyslu ust. § 157 
odst. 2 trestního řádu Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, neboť policejní orgán GIBS 
není ve smyslu zákona č. 341/2011 Sb., o GIBS, oprávněn přezkoumávat postup policejního 
orgánu. Toto právo v přípravném řízení přísluší státnímu zástupci, který ve smyslu § 157a odst. 1 
trestního řádu musí žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu neprodleně vyřídit a o 
výsledku přezkoumání musí žadatele písemně vyrozumět a současně může dle § 152 odst. 2 
trestního řádu policejnímu orgánu uložit provedení takových úkonů, které je policejní orgán 
oprávněn provést a jichž je třeba k objasnění věci nebo zjištění pachatele. 
  
Vyrozumění o postoupení podání bylo odesláno prostřednictvím datové schránky ID: 4ex7c9p 
Mgr. Ivana CHALAŠE, předsedy Cannabis is The Cure, z. s. 
 
   
Zpracoval: 
Alena RYBOVÁ 

  

  plk. Ing. František MOLINARI 
  vedoucí skupiny vyřizování podnětů 
   

podepsáno elektronicky 
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