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Pan 
 Václav Krištof  
Dobříšská č. p. 56 
252 10 Mníšek pod Brdy 
        Naše č.j.: MMpB-OVV/5855/21 - 278/2021-Šoch 
        Sp.zn:PK8/2021-278/2021 
        Datum: 07.06.2021 
 

Předvolání obviněného k ústnímu jednání 

 

Sděluji Vám, že na základě oznámení Policie ČR Komise k projednávání přestupků města 

Mníšek pod Brdy proti Vám podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájila a pokračuje v řízení o přestupku proti 
občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. b). zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, kterého jste se měl dopustit dne 3.1.2021 v době od 10:39 -10:45 hodin na 

parkovišti před Penny marketem v Mníšku pod Brdy,  jste měl pana  Ladislav Múčka několikrát 
kopnout do zad, kdy následně dva dny po údajném incidentu vyhledal pan Ladislav Múčka 
lékařské ošetření v ON Příbram a tímto jste se dopustil citovaného přestupku. 

 

Současně Vás předvolávám dle § 59 správního řádu k ústnímu jednání, které se podle § 

80 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOPŘ“) 

a podle § 49 správního řádu nařizuje na den 28.06.2021 v 17:30 hodin v budově MÚ 

Mníšek pod Brdy, zasedací místnost č. 30.  

 

Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že v rámci nařízeného ústního jednání bude 

ukončeno dokazování ve věci, bude Vám jeho závěrem dle § 36 odst. 3 správního řádu - 

před vydáním rozhodnutí - dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

 
K ústnímu jednání s sebou přineste průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad 
podle § 36 odst. 5 správního řádu. 

 
Poučení: 

• Podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu máte právo vyjádřit v řízení své stanovisko, 

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení. 
• Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit včas na určené místo, jste povinen dle § 

59 správního řádu se bezodkladně s uvedením důvodů správnímu orgánu omluvit. 

• Pokud se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání 
nedostavíte, může správní orgán vydat usnesení, na jehož základě budete dle § 60 odst. 
1 správního řádu předveden. Předvedení zajišťuje Policie ČR nebo jiný ozbrojený sbor, 

popř. obecní policie.  
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• Pokud se bez náležité omluvy nedostavíte na předvolání ke správnímu orgánu, může 
Vám být rozhodnutím podle § 62 odst. 1 písm. a) správního řádu uložena pořádková 
pokuta až do výše 50 000 Kč. 

• Pokud porušíte svou povinnost a nedostavíte se, může Vám správní orgán podle § 79 
odst. 6 správního řádu uložit povinnost nahradit náklady řízení, které by jinak správnímu 
orgánu nebyly vznikly. 

• Podle § 33 odst. 1 správního řádu si můžete zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení 
se prokazuje písemnou plnou mocí.  

• Podle § 38 správního řádu můžete nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy či kopie vyjma 

částí, které jsou ze zákona z nahlížení vyloučeny. 
• Dle ust. § 82 odst. 2 ZOPŘ a § 55 správního řádu máte právo nevypovídat. Vypovídat 

nesmíte o utajovaných skutečnostech, pokud jste nebyl příslušným orgánem zproštěn 

povinnosti mlčet. Nemůžete být rovněž vyslýchán, pokud byste svou výpovědí porušil 
státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, pokud jste této povinnosti nebyl 
příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost máte, zproštěn. Výpověď 

můžete odepřít, pokud byste jí způsobil/-a sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro 
trestný čin nebo správní delikt. 

•    Dle § 82 odst. 3 ZOPŘ můžete klást při ústním jednání otázky ostatním účastníkům 

řízení, slyšeným svědkům a znalcům. 
• Máte právo sdělit správnímu orgánu okolnosti o svých osobních poměrech. 

 

Mgr. Jan Voleský 

Předseda KPP 

 

Za správnost:  

Bc. Klára Šochová 

Tel: 318 541 939 

e-mail: klara.sochova@mnisek.cz 
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