Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy - dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/6401/21/Bud
Spis. zn.: ZN/OD/7504/20-794
Klatovy 26.3.2021

USNESENÍ
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy - dopravní úřad, rozhodl v souladu s ustanovením §
32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), takto :
Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se Město Klatovy, se sídlem náměstí Míru 62/I,
339 01 Klatovy, ustanovuje opatrovníkem p. Mykhailu BUKOVETSKYIMU, nar.
29.11.1995, adresa pobytu Klatovy, Čertovka 804 - účastníkovi řízení ve věci přestupků ze
dne 1.12.2020 (viz Oznámení přestupku od Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje, Územního odboru Klatovy, Dopravního inspektorátu Klatovy, č.j.:
KRPP-470/DNKT-2020-MKU).

Odůvodnění:
Opatrovník se jmenovanému Mykhailu BUKOVESTKYIMU, jako účastníkovi
přestupkového řízení ve věci přestupků dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. b) a dle
ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterých se měl
dopustit dne 1.12.2020 jako řidič osobního automobilu tovární značky Renault, státní
poznávací značky 4C4 9113, na silnici II. třídy č. 185 v km 21,94, ve směru od obce Klatovy
směrem na obec Svrčovec, ustanovuje z důvodu, že není znám jeho současný pobyt nebo
sídlo a prokazatelně se mu nedaří doručovat zasílané písemnosti. Adresu trvalého bydliště
nemá správní orgán k dispozici a na adrese dočasného pobytu v ČR uvedeného ve spisu PČR
- Čertovka 804, 339 01 Klatovy se již nezdržuje (zaslané písemnosti si zde po dobu úložní
doby nevyzvedl).
Dle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám
neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.
Dle § 32 odst. 6 správního řádu usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze
tomu, kdo je ustanovován opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav
opatrovance, který způsobuje, že opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též
opatrovanci.

Poučení
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Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, s podáním u zdejšího
Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu, který toto usnesení vydal.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek. Dle ustanovení § 76 odst. 3 a § 72 odst. 1 správního řádu je den oznámení tohoto
usnesení dnem jeho doručení, avšak v souladu s ustanovením § 23 a 24 správního řádu se v
případě nevyzvednutí si tohoto usnesení ve lhůtě do 10 dnů ode dne jeho uložení
v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu, popř. u správního
orgánu (po neúspěšném pokusu o doručení, kdy adresát nebyl v místě doručování nebo jinde
zastižen), za den oznámení považuje poslední den této desetidenní lhůty, nikoli až den
faktického převzetí po této lhůtě. Funkci opatrovníka je ustanovená osoba povinna přijmout,
pokud jí v tom nebrání závažné důvody (§ 32 odst. 4 správního řádu). Funkce opatrovníka
zaniká, jestliže m.j. pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven (§ 32 odst. 8
správního řádu).

Mgr. BULKOVÁ Dominika
služ. č. 413070
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