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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HL. MĚSTA PRAHY
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha
III

Č. j. KRPA-339346-2/ČJ-2019-0011IY

Praha 30. září 2019
Počet stran:

Obec Otročiněves
Otročiněves 34
267 03 Hudlice

Odpověď na žádost
K č. j.901/2019
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Oddělení služby pro zbraně a
bezpečnostní materiál Praha I a Praha III (dále jen "příslušný útvar policie"), obdržel dne 27. 9. 2019
Vaši žádost o stanovisko k provozu střelnice v katastrálním území obce Otročiněves.
K Vašim otázkám v žádosti ze dne 26. 9. 2019, vedené pod č. j. 901/2019, Vám sděluji následující:
Zda je v současnosti provoz povolen?
V současné době není provoz střelnice Otročiněves povolen.
Pokud bylo vydáno omezující, či zrušující opatření, tak kdy bylo vydáno a kdy nabylo právní
moci?
Předchozí rozhodnutí vydané příslušným útvarem policie, vedené pod č. j. KRPA-61402-4/ČJ-20180011IY, bylo Policejním prezidiem ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečností materiál (dále jen
"PP ČR"), zrušeno a vráceno k novému projednání na příslušný útvar policie. Zrušující rozhodnutí
PP ČR bylo vydáno 25. 6. 2019 a nabylo právní moci 13. 7. 2019.
Zda a jakým způsobem byl vyrozuměn klub Canis? (Zda nebylo doručováni fikcí?)
Tento údaj není příslušnému útvaru policie znám. V případě zodpovězení této otázky kontaktujte PP
ČR.
Čím bylo případné omezující, či zrušující opatření odůvodněno?
Důvodem rozhodnutí o zrušení povolení provozování střelnice vydané PP ČR je chybějící listina,
prokazující oprávnění užívat nemovitost jako střelnici dle § 52 odst. 4 písmeno a) zákona č. 119/2002
Sb., o střelných zbraních a střelivu, přestože správní orgán za předmětnou listinu považoval listinu
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Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí ze dne 2. 10. 2017, podle které bylo povoleno
znovuotevření a provoz střelnice v katastrálním území Otročiněves.
Případně uveďte další skutečnosti, jež by mohla naše obec upotřebit.
Příslušný útvar policie doručuje žadateli o povolení k provozu střelnice v kat. území Otročiněves
dokumenty v souladu § 19 správního řádu, prostřednictvím datové sítě do datové schránky. Tím jsou
dokumenty doručeny okamžikem, kdy se přihlásí oprávněná osoba do datové schránky. Pokud se
oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky nepřihlásí,
považuje se dokument doručen posledním dnem této lhůty.

nprap. Filip Dostál
vrchní inspektor
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