Okresní státní zastupitelství Chomutov

Puškinova 426
430 34 Chomutov

Oznamovatel:
Oživení, o.s.
sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha
předseda sdružení Mgr. Martin Kameník
adresa pro doručování: Muchova 13, 160 00 Praha 6

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin
B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

Přílohy: Dále dle textu

A.)
Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

I. Vylíčení skutkového stavu

1. Oznamovatel v rámci monitoringu na území ČR skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný
čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle ustanovení § 351 zákona č. 40/2009 Sb., trestního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále již jen „TZ“, zjistil níže uvedené skutečnosti.

2. Na sídlišti Písečná v Chomutově před diskotékou Roxy měla dne 10.10.2014 od odpoledních hodin
probíhat diskotéka pro sociálně slabé občany, tj. v den konání komunálních voleb ( v rozhodný den se
komunální volby konaly od 14:00 h. do 22:00 h.). Dle výpovědi Davida Ištóka z iniciativy „Nechceme žít
v Palermu“, který má bydliště přímo v dotčené ulici, se však pod záštitou zábavy a poskytnutí občerstvení
jednalo o nábor sociálně vyloučených občanů. Těmto byla dle výpovědi Davida Ištóka oproti předložení
občanských průkazů (za účelem zjištění, zda mají aktivní volební právo v dané oblasti) nabízena úplata ve
výši 400,- Kč v souvislosti s výkonem jejich volebního práva, kdy za obdrženou úplatu, měli tito občané
vykonat volební právo pro určitou organizátory předem sdělenou stranu. Potenciální voliči tak měli dle
výpovědi obdržet předvyplněné volební lístky. Po jejich převzetí pak byli tito občané rozváženi osobními
automobily k jednotlivým volebním okrskům dle jejich místa bydliště (dle výpovědi Davida Ištóka se mělo
jednat o volební okrsky umístěné ve volebních místnostech na adrese ZŠ Písečná 5144, Chomutov, dále ZŠ
„Třináctka“, Chomutov a v obci Jirkov).
3. Na doložení shora popsaného skutkového stavu pak oznamovatel k podání připojuje videonahrávku
obsahující výpověď svědka Davida Ištóka z iniciativy „Nechceme žít v Palermu“, který podrobně popisuje
děj probíhající v dotčený den před a uvnitř diskotéky Roxy v ulici Písečná.
4. Oznamovatel dále na přiloženém CD přikládá fotodokumentaci, ze které zcela zřejmě vyplývá výše
popsaný skutkový děj, tj. vytvoření velké skupiny sociálně slabších občanů před diskotékou Roxy, kteří
následně utvořili frontu před osobním vozidlem označeným SPZ:
nastupovali za účelem další přepravy.

7U6 1027, do kterého následně

Důkaz:
(1) DVD obsahující videonahrávku se svědeckou výpovědí Davida Ištóka z iniciativy „Nechceme žít
v Palermu“, tel: 723291450
(2) Fotodokumentace obsahující záběry dění před diskotékou Roxy ze dne 10.10.2014
(3) Výslechem svědka- Davida Ištóka, tel: 723291450
(4) Výpisem z registru vozidel – SPZ 7U6 1027

II. Trestněprávní aspekty jednání

5. Oznamovatel nabyl podezření, že shora uvedeným jednáním neznámého pachatele/neznámých pachatelů
došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle
ustanovení § 351 zákona TZ.

6. Oznamovatel s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby orgány činné v trestním řízení zahájily
prověřování, zda shora popsanými jednáními nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných
činů.

B.)
Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních
Oznamovatel tímto žádá, aby byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Oživení, o.s.
Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení

