č. j. 1 Tm 22/2020-966

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO POPISU VĚCI
Okresní soud pro mládež ve Znojmě rozhodl dne 8. března 2022 v trestní věci odsouzeného
Igora Kubíka, narozeného 25. 1. 2004, bytem Mikulovská 4222/9, 628 00 Brno – Židenice,
stíhaného pro pokračující provinění podvodu podle § 209 odstavce 1, odstavce 3, odstavce 4
písmene c) trestního zákoníku, vedené pod sp. zn. 1 Tm 22/2020,
takto:
Podle § 81 odst. 1 trestního řádu se
vyhlašuje veřejný popis věci:
- herní konzole Sony Playstation 4 Pro, velikost 1 TB, výrobní číslo 02-27452625-1430048, s/n
na krabici S01-1430048-6, další uvedené číslo na krabici P-27452625-F, na zařízení s/n 0227452625-1430048,
neboť
se jedná o věc, která byla vydána obviněným Igorem Kubíkem, kterou získal pravděpodobně
trestným činem a není známo, komu věc patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců ode dne vyhlášení přihlásil.
Odůvodnění:
V trestní věci vedené u Okresního soudu pro mládež ve Znojmě pod sp. zn. 1 Tm 22/2020 vydal
dne 12.12.2019 podle § 78 odst. 1 trestního řádu zaměstnanec prodejny Game2K.cz herní
konzoli Sony Playstation 4 Pro, velikost 1 TB, výrobní číslo 02-27452625-1430048, s/n na krabici
S01-1430048-6, další uvedené číslo na krabici P-27452625-F, na zařízení s/n 02-274526251430048, kterážto byla v prodejně prodána odsouzeným Igorem Kubíkem.
Mladistvý Igor Kubík v trestním řízení opakovaně uváděl, že na internetu podvodně vylákané
herní konzole pravidelně prodával v obchodě, který se na prodej herních konzolí a her
specializuje.
Předmětná herní konzole byla podle § 78 odst. 1 trestního řádu v rámci přípravného řízení
vydána, kdy z výpovědi mladistvého je zřejmé, že se jedná o věc, kterou získal pravděpodobně
trestným činem. Jelikož není známo, komu popsaná herní konzole s uvedeným výrobním číslem
patří, bylo rozhodnuto o vyhlášení veřejného popisu věci podle § 81 odst. 1 trestního řádu.
Součástí veřejného popisu věci je i výzva, aby se poškozený přihlásil do 6 měsíců ode dne
vyhlášení popisu věci.
Poučení:
Proti tomuto opatření není stížnost přípustná.
Znojmo 8. března 2022

JUDr. Jaromír Kapinus v. r.
předseda senátu
Shodu s prvopisem potvrzuje Milada Havlíková.

