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ČESKÁ REPUBLIKA

TRESTNÍ PŘÍKAZ
Samosoudce Okresního soudu v Novém Jičíně vydal dne 7. listopadu 2019 v Novém Jičíně podle
§ 314e odst. 1 trestního řádu, následující
trestní příkaz:
Obviněný Xxx, narozený xxx, místem narození xxx, adresa pro doručování: xxx
je vinen, že
v období od 10. 8. 2019 do 13. 10. 2019 v Tiché čp. xxx, okres Nový Jičín, opakovaně jednak
několikrát denně nejméně 396x prostřednictvím mobilního telefonu z telefonních čísel xxx a xxx
a jednak nejméně 77x e-mailovou korespondencí z emailové adresy xxx kontaktoval svou bývalou
přítelkyni xxx, kterou hanlivě urážel, dožadoval se omluvy za rozchod, vyhrožoval jí pomstou
v podobě ublížení na zdraví zejména politím benzínem a zapálením, rozkopáním tváře
a způsobením „pekla v životě“, což u jmenované vzbudilo obavu o život a zdraví,
tedy
jiného dlouhodobě pronásledoval tím, že mu vyhrožoval ublížením na zdraví nebo jinou újmou
a vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak
kontaktoval a toto jednání bylo způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo
zdraví,
čímž spáchal
přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a, c) trestního zákoníku
a odsuzuje se
podle § 354 odst. 1 trestního zákoníku, za použití § 314e odst. 2 trestního řádu, k trestu odnětí
svobody v trvání 6 (šesti) měsíců.
Podle §§ 81 odst. 1, 82 odst. 1 trestního zákoníku se mu výkon trestu podmíněně odkládá na
zkušební dobu 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.
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Poučení:
Proti tomuto trestnímu příkazu lze do osmi dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu odpor.
Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou,
trestní příkaz se ruší a ve věci bude nařízeno hlavní líčení. Při projednání věci v hlavním líčení není
samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu.
Nebude-li odpor řádně a včas podán, trestní příkaz se stane pravomocným a vykonatelným.
V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním líčení.
Nový Jičín 7. listopadu 2019
Mgr. Jaromír Pšenica
samosoudce

