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Poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane doktore,
dne 19.02.2014 jsme obdrželi Vaše žádosti o poskytnutí informace dle § 13 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), které jsou u nás vedeny pod spis. zn. INFO 9/2014. Po uhrazení námi požadovaných
nákladů v souladu s § 17 odst. 5 zákona Vám níže sdělujeme odpovědi na Vaše otázky:
1. „Jakými konkrétními poznatky, nebo podněty (zejména od nezl.
a její matky
), nasvědčujících tomu, že
některým z rodičů nezl.
, bytem
Brno
může být pácháno násilí vůči dětem ve smyslu jejich psychického týrání ve
smyslu ust. § 215 tr. zák. do 31.12.2009, event. § 198 tr. zák. disponovali
pracovníci Odboru sociálních věcí orgán sociálně-právní ochrany dětí Úřad
městské části Brno-Zabovřesky ve vztahu k osobám rodičů nezl.
, bytem
Brno v období od 19.03.2007 do 06.08.2012?“
2. „Zda v případě výskytu skutečností, k nimž se váže dotaz 1, přijal v období od
19.03.2007 do 06.08.2012 některý z pracovníků Odboru sociálních věcí orgán
sociálně-právní ochrany dětí Úřad městské části Brno-Žabovřesky, nějaké
konkrétní opatření, zejména zda byla tato skutečnost s ohledem na zákonnou
povinnost oznámit a překazit takovou trestnou činnost oznámena policejnímu
orgánu nebo státnímu zástupci a kdy?“
K bodu jedna:
•

upozornění lékařky dětí na chování otce dětí, které hraničí s psychickým týráním nezl.

•

upozornění prarodičů ze strany matky na možné psychické týrání nezl
ze strany
otce.
upozornění matky na podezření z psychického týrání ze strany otce.
v rámci znaleckého posudku Dr. Lincové je konstatováno, že se jedná o psychické
týrání dětí.

•
•
•

upozornění matky na trýznitelský způsob jednání otce vůči nezl.

•

opětovné upozornění matky na psychické týrání nezl.

•

upozornění lékařky dětí na psychické týrání nezl.

•

opětovné upozornění lékařky dětí na psychické týrání nezl.

•

výpověď

•

zpráva PCR o skutečnosti, že otec podal trestní oznámení na matku pro podezření ze
spáchání trestného činu týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví.

•

zpráva PCR o obvinění otce z trestného činu týrání svěřené osoby - nezl.

, že otec ji po osočení z lhaní nazýval vulgárními výrazy.

K bodu dvě:
•

12.10.2011 zpráva OSPOD při ÚMČ Brno-Žabovřesky pro PČR včetně oznámení o
možném psychickém týrání.
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