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U S N E S E N Í 
 

 Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Teplicích rozhodl dne 25. května 2012 
v trestní věci obviněného Františka Voháňky, nar. 22.5.1955, trvale bytem Košťany, Rakouské 
domy 526, obviněného ze spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku 
podle § 255 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona a zneužívání 
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., 
trestního zákona,  t a k t o: 

 
Podle § 45 odst. 2 trestního řádu z důvodu uvedeného v § 44 odst. 1 trestního řádu 

ustanovuji poškozenému Městu Košťany, IČ 002 66 400, se sídlem Košťany, Teplická 297, 
v trestním řízení vedeném policejním orgánem Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční 
kriminality SKPV Ústí nad Labem, pod sp. zn. OKFK-78/TČ-2011-200291, pro spáchání trestných 
činů porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 
zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona a zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 
odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, opatrovníka advokáta 
Mgr. Štěpána Knézla, AK Teplice, Modlanská 1856. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Usnesením policejního orgánu Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality 

SKPV Ústí nad Labem, ze dne 30.3.2012, pod sp. zn. OKFK-78/TČ-2011-200291, bylo podle § 160 
odst. 1 trestního řádu zahájeno trestní stíhání obviněného Františka Voháňky, nar. 22.5.1955, pro 
spáchání trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 2 
písm. a), odst. 3 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona a zneužívání pravomoci veřejného 
činitele podle § 158 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 
Zmíněné usnesení si obviněný František Voháňka převzal dne 2.4.2012. 

 
Zmíněných trestných činů se měl obviněný František Voháňka dopustit jako starosta Města 

Košťany v souvislosti s výstavbou bytových domů označených pod A/31, B/30 a C/29 
v katastrálním území Košťany a Střelná, kdy realizace stavby měla být hrazena z prostředků Města 
Košťany s případným čerpáním dotace. Šetřením policejního orgánu bylo zjištěno, že Městu 
Košťany měla být jednáním obviněného Františka Voháňky způsobena škoda ve výši 8.384.436,-
Kč. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že obviněným je současný starosta poškozeného Města Košťany 

František Voháňka, je třeba ustanovit poškozenému Městu Košťany opatrovníka z řad advokátů, 
aby poškozeného zastupoval a byla tak zaručena zejména možnost uplatnění případného nároku na 
náhradu škody vůči obviněnému. 

 
Vzhledem ke shora uvedeném bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 

rozhodnutí. 
 
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost do tří dnů ode dne oznámení k Okresnímu 

státnímu zastupitelství v Teplicích. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní 
Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. 

 
V Teplicích, 25. května 2012      
                    Státní zástupce 
                 Mgr. Tomáš Sosna, v.r.  
 



 

 

Za správnost: 
Eva Kindlová 




