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Spisová značka soudu: 86IN/1052/2020
Úřad pro zahraniční styky a informace
Rozhodnutí ze dne 31.05.2020
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SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
K VÝKONU TRESTU
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§
V současné době upravuje povinnou školní docházku zákon č.561/2004 sb. Školský zákon o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání, který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání.
1.)

Vyplývající z této povinnosti došlo z Vaší strany k hrubému porušení zákona, kdy jste po dobu více jak dvou měsíců
nenavštěvoval (a) žádné školní zařízení a tímto jste byl (a) shledán vinným v plném rozsahu.

2.)

Z rozhodnutí soudu Vám byl proto vyměřený trest ODNĚTÍ SVOBODY po dobu 312 hodin ve věznici se zvýšenou
ostrahou. Proti tomuto soudnímu rozhodnutí není možné odvolání a není dostupný žádný jiný opravný prostředek

§
VÝZVA K NÁSTUPU TRESTU
K výkonu trestu se dostavte neprodleně dne 19.07.2020 v 17:00 do věznice ALCATRAZ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMÍN NÁSTUPU TRESTU: Ne 19. 07. - So: 01. 08. 2020
MÍSTO VÝKONU TRESTU: Věznice Alcatraz, Kohoutov, č.ev. 17, PSČ 544 01, GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UBYTOVÁNÍ

Přidělená cela výhradně podle dobrého chování a hodnocení odsouzeného. Určeno výhradně dozorci!

PRAVIDELNÁ STRAVA

Pravidelné vězeňské šlichty 3x denně, svačiny a přesnídávky. Nečekejte žádný servis! Jídlo Vám naložíme pouze do Vašich
přivezených vlastních ešusů, které si samo sebou budete muset po jídle řádně umýt. Pít si nezasloužíte, přesto Vám zajistíme
pravidelný pitný režim. Počítejte také s častými nucenými službami.

DOPRAVA VĚZEŇSKÝM AUTOBUSEM

Do věznice Alkatraz Vás svezeme autobusem z České Třebové (odjezd v Ne 19.07.2020 ve 14:00 z autobusového nádraží).
Zastávky budou také v Ústí nad Orlicí a v Hradci Králové. Povinnou zdravotní dokumentaci od Vás vybere náš vězeňský
zdravotník před vstupem do autobusu. Kdo nebude mít dokumentaci kompletní, tomu nebude umožněný nástup do věznice
pod hrozbou vysoké pokuty a prodloužení výkonu trestu! Kdo upřednostní dopravu do věznice po vlastní ose s rodiči autem,
má možnost. V takovém případě předáte zdravotní dokumentaci řediteli věznice před branou věznice.

NÁKLADY ZA OSTRAHU

Nic není zadarmo, ani vězení. Za pobyt a stravu ve vězení zaplatíte 4.900,- Kč za jednotlivce. Pokud jste byli přijatí do věznice
společně se svými otravnými sourozenci, zaplatíte 4.700,- Kč za každého vězně. Platbu přijímáme pouze na bankovní účet
věznice! Fakturace je možná jen po předchozí domluvě.

REGISTRACE A OVĚŘENÍ VĚZNĚ

K ověření vězně vyplníte formulář online na webových stránkách: https://bit.ly/osjo-tabor-2020-prihlaska. Po kontrole Vaší
identity Vám pošleme e-mail se závaznou registrací, kterou čitelně vyplníte a necháte u Vašich rodičů podepsat! K výkonu
trestu se dostavíte teprve až po zaplacení celého poplatku předem! Odsouzeným, kteří nezaplatí poplatek
do 30. června 2020, bude automaticky zrušena registrace a bude jim vyměřený dodatečný trest s vyšší ostrahou. V případě
dotazů volejte na ústředí, tel.: 605759261 (Pavel Patera) a tel.: 603110521 (Petra Felcmanová).
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