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Shodu s prvopisem potvrzuje Marcela Danielisová  

OPATŘENÍ 
o veřejném vyhlášení popisu 

 

Okresní soud v Bruntále - soud pro mládež rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Zdeňkou 
Šamánkovou dne 7. 1. 2022 ve věci 

odsouzeného:  Daniel Horvát, narozený 30. 6. 1999 
bytem Pivovarská 112, 790 55 Vidnava, t.č. bytem Na Rybníčku 23, Žulová, 
790 65,  
za přečin krádeže podle § 205 odstavce 1 písmena b) a 3 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

odsouzeného:  David Žiga, narozený 14. 5. 1981 
bytem Vajglov 49, 793 51 Břidličná, t.č. Azylový dům, Otakara Březiny 28, 
Jeseník, 
za přečin krádeže podle § 205 odstavce 1 písmena b) a 3 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

mladistvého:  Kristián Pompa, narozený 6. 8. 2002 
bytem K. Světlé 129/5, 792 01 Bruntál, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody 
ve Věznici Ostrava – Heřmanice,  
za provinění krádeže podle § 205 odstavce 1 písmena b), 2 a 3 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

takto: 

 

Podle § 81 odst. 1 trestního řádu se  

v y h l a š u j e    v e ř e j n ě   p o p i s   v ě c í 

 svazek tří klíčů, jeden od vozidla s logem automobilky Daewoo, 
 

neboť se jedná o věci, které byly nalezeny v přípravném řízení a získány pravděpodobně trestnou 
činností, a není známo, komu věc patří. 

 Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců ode dne vyhlášení přihlásil. 

 

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp.zn. 4 Tm 27/2019  byly nalezeny 
věci, a to svazek tří klíčů, jeden klíč od vozidla s logem automobilky Daewoo.  Nebyl zjištěn 
majitel zmíněných věcí. Věci s největší pravděpodobností pochází z trestné činnosti, kterou 
páchali výše jmenovaní na území České republiky. 

Je tedy nepochybné, že věci byly vydány v rámci přípravného řízení, kdy se jedná o věci, které 
byly získány pravděpodobně trestnou činností. Jelikož není známo, komu uvedené věci patří, bylo 
rozhodnuto o veřejném vyhlášení popisu věcí podle § 81 odst. 1 trestního řádu. Součástí 
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veřejného popisu věcí je i výzva, aby se poškozený přihlásil do 6 měsíců ode dne vyhlášení popisu 
věcí. 

Bruntál 7. ledna 2022 

 

Bc. Zdeňka Šamánková v.r. 

vyšší soudní úřednice 

 

 

vyvěšeno: 

sňato: 
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