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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
§ 124 odst. 5 písm. j) a § 125e odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), v souladu s § 70 odst. 1 
zákona o odpovědnosti za přestupky a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), osobě  

Miktat Kirmizoglan, nar. 2. února 1991, místem posledního známého pobytu Gerhart-Hauptmann 
str. 6, 2763 Zittau, Spolková republika Německo, v současné době neznámým pobytem, 

sděluje, že dne 21. června 2019 zahájil proti 

1. Justinu Slišovi, nar. 15. června 1976, místem trvalého pobytu čp. 262, 463 62 Hejnice, a 

2. Denizu Pantirovi, nar. 15. srpna 1988, místem trvalého pobytu Seifertova 900/4, Liberec VI-
Rochlice, 460 06 Liberec, 

přestupkové řízení ve věci přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., 
kterých se měli dopustit dne 2. července 2018 v 06:15 v úseku 59,585 km dálnice D10, kdy 
v souvislosti s jejich jednáním mu měla být způsobena škoda na motorovém vozidle tovární značky 
Volkswagen Crafter, registrační značky ZIBB3333, a vyrozumívá o možnosti uplatit nárok na 
náhradu škody vzniklé v souvislosti s uvedenými přestupky na uvedeném vozidle.  

Nárok na náhradu škody je možno uplatnit u zdejšího správního orgánu nejpozději do 5 dnů 
ode dne doručení této písemnosti. 
 
Rozhodovat o náhradě škody nelze, pokud byla škoda nahrazena, nebo pokud o nároku na náhradu 
škody již bylo rozhodnuto v občanskoprávním nebo jiném řízení nebo pokud takové řízení 
probíhá (§ 70 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky). Pokud občanskoprávní nebo jiné řízení o 
náhradě škody způsobené přestupkem dosud probíhá, vyrozumí správní orgán osobu, které byla 
spácháním přestupku způsobena škoda, o výsledku řízení o přestupku. 
 
V případě uplatnění nároku na náhradu škody se osoba, které vznikla majetková škoda, stává 
účastníkem řízení – poškozeným. Poškozený má podle § 80 odst. 3 zákona o odpovědnosti za 
přestupky právo požádat o nařízení ústního jednání ve věci. Poškozený má dále zejména právo 
nechat se zastupovat zmocněncem, kterého si zvolí (zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou 
plnou mocí nebo udělenou ústně do protokolu), má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy 
mohou účastníci řízení činit své návrhy; právo vyjádřit v řízení své stanovisko, před vydání rozhodnutí 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; právo nahlížet do spisu, pořizovat si z něj výpisy a kopie. 



Tato vyhláška bude zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mnichovo Hradiště 
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se tato písemnost 
považuje za doručenou. 

 

 

Jan Podlipský 
vedoucí odboru dopravy 
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