MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor právní a živnostenský úřad
oddělení správních deliktů
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č. j.:
Inter. ozn.:

MUSO/19863/2020/OPŽÚ/SISI-11
PO-2794/2020

USNESENÍ
Městský úřad Sokolov, odbor právní a živnostenský úřad, rozhodl podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) takto:
Mgr. Robert Doubek, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, zaměstnanec Sokolova zařazený
do Městského úřadu Sokolov, se ustanovuje opatrovníkem (dále jen „opatrovník“), osobě MIREK
MIRGA, nar. 01.08.1985, Sokolovská 2169, 356 01 Sokolov, (dále jen „opatrovanec“), v řízení
o přestupku podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů,
kterého se měl opatrovanec dopustit porušením povinnosti stanovené v § 10 odst. 3 zákona
o silničním provozu dne 03.02.2020.
Odůvodnění
Správní
orgán
se opakovaně
pokusil opatrovanci doručit
písemnost
ve
věci
č. j.: MUSO/19863/2020/OPŽÚ/SISI. Tyto písemnosti se však vrátily správnímu orgánu jako
nedoručené. Prostřednictvím Policie ČR se rovněž nepodařilo opatrovanci doručit písemnosti.
Opatrovanec se v místě svého trvalého pobytu nezdržuje, místo jeho současného pobytu se nepodařilo
zjistit, a proto mu nelze doručovat písemnosti. Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu není znám
pobyt opatrovance, je povinen podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ustanovit mu opatrovníka,
který ho zastupuje v řízení o přestupku. Opatrovník se svým ustanovením za opatrovníka předem
vyslovil souhlas.
Poučení opatrovníka:
Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Karlovarského kraje, který o odvolání rozhoduje, podáním učiněným u Městského úřadu Sokolov.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení
připraveno k vyzvednutí. Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
V Sokolově 16.09.2020

Bc. Silvie Šíma
referent oddělení správních deliktů
oprávněná úřední osoba
Obdrží:
Mgr. Robert Doubek, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Převzal osobně Mgr. Robert Doubek dne 16.09.2020
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

