Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správní
Oddělení vnitřních věcí

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
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Spis.zn.: Přest. 96/8261/2018/OVV/Smrco
Č.j.: NMNM/9769/2018/OVV/Smrco

Human Rights Defense z.s.
IČ 01801970
Pražská 142
503 51 Chlumec nad Cidlinou

SDĚLENÍ
K podání Human Rights Defense z.s., nazvanému „Náležitá omluva dle poučení“, které obdržel Městský
úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení vnitřních věcí, dne 20.08.2018, a které se týkalo
předchozího předvolání Ing. Zdeňka Hrnčíře k ústnímu jednání na den 22.08.2018, Vám sdělujeme
následující.
Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení vnitřních věcí, jako správní orgán
příslušný podle § 60 a 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen
"zákon o odpovědnosti za přestupky"), podle § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky a podle § 46
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájil dne 16.07.2018
přestupkové řízení proti obviněnému Pavlu Popovi, nar. 12.02.1966, a to pro přestupky proti občanskému
soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1,4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen
"zákon o některých přestupcích"), kterých se měl dopustit ve dnech 31.05.2018 a 01.06.2018 v Novém
Městě nad Metují, v části Spy.
Zahájené řízení, v rámci kterého byl Ing. Zdeněk Hrnčíř předvolán jako svědek, se týká pouze těchto
přestupků proti občanskému soužití. V rámci oznámení Policie ČR správní orgán nezaznamenal,
že by těmito přestupky proti občanskému soužití byla způsobena Ing. Hrnčířovi jakákoliv majetková
újma, přičemž správní orgán vycházel ze záznamu o podání vysvětlení sepsaného Policií ČR, Obvodní
oddělení Nové Město nad Metují s Ing. Hrnčířem dne 14.06.2018. Správní orgán zdůrazňuje, že v řízení,
zahájeném dne 16.07.2018 se nijak neřeší poškození sloupů, protože žádné takové oznámení přestupku
správní orgán do dnešního dne neobdržel. Protože údaje ze záznamu o podání vysvětlení nelze použít
v přestupkovém řízení jako důkaz, byl Ing. Hrnčíř předvolán k ústnímu jednání na základě § 55 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem provedení důkazu svědeckou
výpovědí. Podle § 68 zákona o odpovědnosti za přestupky jsou účastníky přestupkového řízení obviněný,
poškozený v rámci řízení, která se týká uplatněného nároku na náhradu škody nebo bezdůvodného
obohacení, případně vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání
věci nebo náhradní hodnoty. Ing. Hrnčíř ve výše uvedeném řízení není účastníkem řízení, z čehož
vyplývá, že ho lze předvolat jako svědka, jak také správní orgán učinil.
Správní orgán nemůže nijak hodnotit, zda a proč nebyla Policií ČR Ing. Hrnčířovi poskytnuta kopie
ze spisu, případně nebyla vydána kopie úředního záznamu o podání vysvětlení. Tyto skutečnosti
však nemají žádný vliv na to, že by se Ing. Hrnčíř nemohl dostavit jako svědek k výše uvedenému
ústnímu jednání.
Na základě výše uvedených důvodů Vám sdělujeme, že správní orgán podle § 59 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), za účelem provedení důkazu
svědeckou výpovědí podle § 55 správního řádu, opakovaně předvolá Ing. Zdeňka Hrnčíře k ústnímu
jednání ve věci obviněného Pavla Popa, nar. 12.02.1966, tr. pobyt Roubalův kopec 347, 549 22 Nový
Hrádek, který se měl ve dnech 31.05.2018 a 01.06.2018, v Novém Městě nad Metují, v části Spy,
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dopustit přestupků proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1,4 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích. K pokračování ústního jednání se má Ing. Hrnčíř dostavit dne 12.09.2018,
v 15:00 hodin, a to do kanceláře Oddělení vnitřních věcí č. dveří 1.17, v přízemí Městského úřadu
Nové Město nad Metují.

Bc. Milan Smrco
referent Oddělení vnitřních věcí
Odbor správní
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Datové schránky

Datová schránka: smd99ty, Human Rights Defense z.s.
Uživatel: Ladislava Kryžová

Dodaná zpráva - Detail zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Datum a čas doručení:

sdělení: Přest./8261/2018/Smrco
601455347
Přečtená datová zpráva
27. 8. 2018 v 05:48:55

Odesílatel: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město
nad Metují, CZ
ID schránky: qgfbxi4
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Administrátor
Zmocnění:
Odstavec:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
Nezadáno
NMNM/9769/2018/OVV/Smrco
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
2018-8261.pdf (239,5 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzYwMTQ1NTM0Nzsw369cb0c0&XCSRF=23f594d428615aa861adc31b9…
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Datové schránky

Doručenka datové zprávy
Věc:
ID zprávy:
Typ zprávy:
Stav zprávy:
Datum a čas doručení:

sdělení: Přest./8261/2018/Smrco
601455347
Veřejná datová zpráva
Doručená
27. 8. 2018 v 05:48:55

Odesílatel: Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město
nad Metují, CZ
ID schránky: qgfbxi4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor
Adresát: Human Rights Defense z.s., Pražská 142, 50351 Chlumec nad Cidlinou,
CZ
ID schránky: smd99ty
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění:
Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:

Nezadáno
NMNM/9769/2018/OVV/Smrco
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Události zprávy:
24. 8. 2018 v 07:15:48 EV0: Datová zpráva byla podána.
24. 8. 2018 v 07:15:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27. 8. 2018 v 05:48:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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