Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správní
Oddělení vnitřních věcí

náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Vyřizuje:
TEL.:
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Bc. Milan Smrco
491 419 675, 734 203 135
491 419 623
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DATUM:
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Spis.zn.: Přest. 96/8261/2018/OVV/Smrco
Č.j.: NMNM/10616/2018/OVV/Smrco

Ing. Zdeněk Hrnčíř
Vlastimila Moravce 30
549 01 Nové Město nad Metují

PŘEDVOLÁNÍ SVĚDKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V PŘESTUPKOVÉ VĚCI
Podle § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Vás tímto za účelem provedení důkazu svědeckou výpovědí podle § 55 správního řádu, předvoláváme
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, dopustit přestupků 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“) a dne 06.06.2018,
okolo 14:14 hodin, na témže místě, přestupku proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona
o některých přestupcích.
Řízení o přestupcích proti občanskému soužití bylo správním orgánem zahájeno dne 16.07.2018. Dne
07.09.2018 obdržel správní orgán oznámení Policie ČR o podezření ze spáchání přestupku proti majetku
podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona o některých přestupcích, kterého se měl dopustit Pavel Pop tím,
že měl dne 06.06.2018, okolo 14:14 hodin, v Novém Městě nad Metují, v části Spy, na hranici pozemku
p.p.č. 220/1 v k.ú. Spy, poškodit traktorem zn. Zetor rz H009400, jeden zabetonovaný sloupek a tím měl

podle odborného ohodnocení způsobit Ing. Zdeňku Hrnčířovi, nar. 17.07.1960, majetkovou
škodu ve výši 838,- Kč.
V § 88 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky je uvedeno, že pokud se podezřelý dopustil více
přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné
oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán, projednají se ve společném
řízení. Podle § 88 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky, se ve společném řízení neprojedná
přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku. Vzhledem k tomu, že se v obou
případech jedná o přestupky podle zákona o některých přestupcích, které projednává týž správní orgán
a vzhledem k tomu, že řízení o přestupcích proti občanskému soužití bylo zahájeno dne 16.07.2018,
zatímco přestupek proti majetku měl být spáchán už dne 06.06.2018, je zřejmé, že obě věci je správní
orgán povinen projednat ve společném řízení.
K ústnímu jednání se dostavte dne 03.10.2018, v 14:45 hodin, a to do kanceláře Oddělení vnitřních
věcí č. dveří 1.17, v přízemí Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Uvědomuji Vás, že můžete v tomto řízení uplatnit nárok na náhradu majetkové škody, která Vám
byla způsobena přestupkem. Nejpozději na ústním jednání dne 03.10.2018 doložte spolehlivě
zjištěnou výši škody, která nebyla dobrovolně nahrazena. V případě, že nárok na náhradu škody
uplatníte, poučuji Vás, že budete podle § 70 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky účastníkem
řízení - poškozeným.
Váš občanský průkaz předložte při jednání.
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Poučení:
Podle § 55 odst. 1 správního řádu, každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí
vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.
Přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy se dopustí podle § 2
odst. 2 písm. e) zákona o některých přestupcích fyzická osoba tím, že úmyslně podá nepravdivou nebo
neúplnou svědeckou výpověď ve správním řízení. Za spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu
do 20.000,- Kč.
Svědek nesmí být vyslýchán:
- o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovávat v tajnosti,
ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn (§ 55 odst. 2 správního řádu)
- jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl
této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn (§ 55
odst. 3 správního řádu)
Výpověď může odepřít
- ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.
Podle § 59 správního řádu jste jako předvolaný(-á) povinen(-a) dostavit se včas na určené místo;
nemůžete-li tak ze závažných důvodu učinit, jste povinen(-a) bezodkladně se s uvedením důvodů
správnímu orgánu omluvit.
Pokud se bez náležité omluvy na předvolání nedostavíte, může Vám být podle § 62 odst. 1 písm. a)
správního řádu uložena pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč, případně můžete být podle § 60
správního řádu k ústnímu jednání předveden(-a) orgány Policie ČR nebo strážníky městské policie.
V případě Vašeho nedostavení se bez náležité omluvy Vám podle § 79 odst. 6 správního řádu může být
také uložena povinnost nahradit náklady, které vznikly správnímu orgánu porušením Vaší povinnosti.
Podle § 79 odst. 4 správního řádu a § 1 až 5 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
správní orgán hradí hotové výdaje a ušlý výdělek osobám v souvislosti s opatřováním podkladů
pro vydání rozhodnutí. Nárok na náhradu musí být u správního orgánu uplatněn do 8 dnů poté,
co náklady vznikly, jinak zaniká.

Bc. Milan Smrco
referent Oddělení vnitřních věcí
Odbor správní

13. 9. 2018

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:

předvolání, ústní jednání - svědek: Přest./8261/2018/Smrco
606119730
Přečtená datová zpráva
13. 9. 2018 v 10:08:37

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/10616/2018/OVV/Smrco
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Přílohy:
2018-8261.pdf (328,35 kB)

https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/index?ev=LHBtZCwsOzYwNjExOTczMDswe3c6b082&XCSRF=67665f8e09e402cd38464cb9c54…
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Datové schránky

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

předvolání, ústní jednání - svědek: Přest./8261/2018/Smrco
606119730
Veřejná datová zpráva
Doručená
13. 9. 2018 v 10:08:37

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/10616/2018/OVV/Smrco
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne

Události zprávy:
12. 9. 2018 v 11:21:57 EV0: Datová zpráva byla podána.
12. 9. 2018 v 11:21:57 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.
13. 9. 2018 v 10:08:37 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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