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stránka 1 

spisová značka číslo jednací oprávněná úřední osoba/linka datum 

R  2415/2011 UMCP1 179885/2011 Bc. Jaroslav Šimáček/333 23.12.2011 

 

O Z N Á M E N Í  
O ZAHÁJENÍ PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ A PŘEDVOLÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
 

Městská část Praha 1, Úřad městské části, odbor občansko správních agend, oddělení správního 

řízení, jako správní orgán příslušný dle § 17d odst. 3, 5)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

"zákon o evidenci obyvatel"), oznamuje podle ustanovení ustanovení § 67 a § 72 zákona ČNR č. 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon"), že bylo 

zahájeno přestupkové řízení ve věci projednávání přestupku osoby: 

 

Tomáš Pecina, nar. 21.04.1966, bytem Praha 1, Vodičkova 681/18,  

 

který je podezřelý ze spáchání přestupku podle ustanovení § 17d odst. 1 písm. d) zákona o 

evidenci obyvatel, spočívajícího v neoprávněném nakládání s rodným číslem jiné fyzické osoby, 

kterého se měl dopustit tím, že měl neoprávněně nakládat s rodným číslem JUDr. Zdeňky Galkové 

tím způsobem, že její rodné číslo měl neoprávněně napsat do elektronické žádosti o informaci 

doručené dne 17.1.2011 do Národního archívu – centrální badatelny, Praha 4, Archívní 4/2257. 

 

Současně Vás předvoláváme dle ustanovení § 73 odst. 1 přestupkového zákona a ustanovení § 59 

správního řádu v této věci k ústnímu jednání, které se bude konat dne  

 

16.01.2012 (Pondělí) 

Místo konání: Praha 1, Vodičkova 32, 2. patro, v 15:30 hodin 

Doručeno dne: 23. 12. 2011
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stránka 2 

 

K ústnímu jednání si vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující průkaz totožnosti. 

 

P o u č e n í :  

 

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, oznamte toto osobně na výše uvedené 

adrese. Při ústním jednání máte možnost dle ustanovení § 73 odst. 2 přestupkového zákona a 

ustanovení § 36 správního řádu vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se Vám kladou za vinu a 

k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy na svoji obhajobu, podávat návrhy na 

opravné prostředky a vyjadřovat svá stanoviska. 

Odmítnete-li se dostavit k projednání shora uvedeného přestupku, nebo nedostavíte-li se bez 

náležité omluvy nebo bez důležitého důvodu, může být o přestupku rozhodnuto ve Vaší 

nepřítomnosti podle ustanovení § 74 odst. 1 přestupkového zákona. Dále můžete být za podmínek 

daných ustanovení § 60 správního řádu předveden a podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) 

správního řádu Vám může být uložena pořádková pokuta do výše 50 000,- Kč. 

Podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu máte právo si v řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění 

k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen 

předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí 

doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. 

jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho 

oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou 

osobu. 

                                                                                                                       Bc. Pavel Ručka, v.r. 

                                                                                                                         vedoucí odboru 

                                                                                                                       otisk úředního razítka     

Obdrží účastník řízení: 

Tomáš Pecina, Praha 1, Vodičkova 681/18 
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