Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Oblastní sdružení Pardubice
Zájezdec 45
538 51 Chrast

________________________________________________________
Zápis z disciplinárního jednání konaného dne 15. 8. 2015 v Sezemicích
Přítomni:
Disciplinární orgán - výbor OS CHPH Pardubice: Tomáš Bouška, Pavel Horníček, Ing. Zbyněk
Holub, Jan Filipi (Josef Novák omluven)
Disciplinárně projednávaný chovatel: Kysilko Miroslav, 569 12 Opatov 185, člen ZO CHPH Čistá u
Litomyšle
Disciplinární jednání zahájil předseda OS CHPH Pardubice Tomáš Bouška, který výše uvedeným
přítomným sdělil skutečnosti, na základě kterých bylo zahájeno disciplinární řízení s Miroslavem
Kysilkou:
Miroslav Kysilko při Zemském závodu Oostende dne 11.7.2015 neohlásil dolet holubice 11-074450 konstatované v 21,48 hod v předepsané 30 minutové lhůtě a zároveň tuto holubici
nepředložil ke kontrole členům kontrolní skupiny, kteří zahájili kontrolu u uvedeného chovatele
dne 12.7. 2015 v 10,10 hodin, tedy ve lhůtě 2 hodin po konstatování posledního závodníka
(12.7., 8,14 hod). Nepředložení holubice 11-074-450 bylo chovatelem odůvodněno její
pravděpodobnou ztrátou umožněnou volným pohybem závodníků ven z holubníku 12.7. od 6,30
hod.
Výše uvedeným jednáním se dopustil disciplinárního přestupku ve smyslu § 2 odst. 1 a)
Disciplinárního řádu, konkrétně porušením ustanovení:
 § 19 odst. 3 c) Závodního řádu
 bodu 4 Propozic zemských závodů ČS CHPH 2015 (další interní svazový předpis)
 bodu 5 Propozic zemských závodů ČS CHPH 2015 (další interní svazový předpis)
Předseda OS CHPH Pardubice dále seznámil přítomné se všemi shromážděnými a použitými
důkazními prostředky:
 Protokol o kontrole na holubníku ze dne 12. 7. 2015
 Čestné prohlášení členů kontrolní skupiny ze dne 2.8. 2015
 Písemné vyjádření Miroslava Kysilka ze dne 23.7. 2015
 Stanovisko ZO CHPH Čistá u Litomyšle ze dne 26.7. 2015
V dalším průběhu jednání obdržel prostor pro vyjádření Miroslav Kysilko, který se vyjádřil takto:
„Přiznávám svoje pochybení jen vůči třem zde uvedeným ustanovením ZŘ a Propozic ZZ a
nemám nic dalšího k doplnění.“
Následně bylo Miroslavu Kysilkovi sděleno, že jeho účast na jednání je ukončena a o výsledku
disciplinárního jednání bude informován v souladu s Disciplinárním řádem.
Členové disciplinárního orgánu po obsáhlé diskuzi konstatovali, že byl dostatečně zjištěn a
prokázán skutkový stav přestupku a ukládají chovateli Miroslavu Kysilkovi disciplinární trest
dočasného zastavení závodní činnosti na dobu 3 let - § 3 odst. 1 písm. d) Disciplinárního řádu.
O uložení disciplinárního trestu bude chovatel Miroslav Kysilko informován písemně do 15 dní.

Zapsal: Pavel Horníček
Schválil: Tomáš Bouška
Dne: 15. 8. 2015

