Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Číslo jednací: P10-123292/2018/03
Spisová značka: SZ P10-123292/2018/9
Vyřizuje/linka: Ing. Dejnožka/267
V Praze dne: 13.5.2019

Usnesení o ustanovení opatrovníka
(§ 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)
Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10, jako silniční
správní úřad na území městské části Praha 10, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, rozhodl ve věci
účastníka řízení neznámého pobytu, jemuž se prokazatelně nedaří doručovat, dle ustanovení § 32
odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:
Petru Schejbalovi, nar. 25. 8. 1967, Uhelná 868/3, 500 03 Hradec Králové se ustanovuje v řízení ve
věci uložení povinnosti odstranit vrak vozidla
tovární značky: Ford Focus (kombi)
barvy: modré
registrační značky: 6A8 2566
identifikační číslo vozidla (VIN): WF0NXXGCDNYR38099
z místní komunikace Omská a odstavit ho mimo místní a veřejně přístupnou účelovou komunikaci dle
§ 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, opatrovník
Městská část Praha 10, IČ: 00063941, Vršovická 68, 101 39 Praha 10, irnb7wg.
Odůvodnění:
Dne 15. 11. 2018 podala Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO 708 89 660 jako zplnomocněný zástupce vlastníka komunikace ve
smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, návrh dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, k zahájení řízení a uložení povinnosti provozovateli výše uvedeného vozidla umístěného na místní komunikaci Omská před
objektem Omská 43, Praha 10, vrak odstranit a odstavit ho mimo místní a veřejně přístupné účelové
komunikace dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění. Jelikož se správnímu orgánu nedaří doručovat provozovateli vozidla na adresu trvalého pobytu uvedenou v registru obyvatel a není mu známa jiná vhodná adresa, ustanovil mu správní
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orgán opatrovníka. Správní orgán zvolil za opatrovníka městskou část proto, že se mu nepodařilo najít
jinou vhodnou osobu blízkou k opatrovanému, u níž by nebylo pochyb, že bude hájit práva a zájmy
opatrovaného. Při výběru opatrovníka přihlížel správní orgán také k místní příslušnosti a právním
znalostem opatrovníka tak, aby byla zajištěna ochrana zájmů a základních práv opatrovaného a přiměřenost nákladů řízení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se dle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne oznámení usnesení k odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, prostřednictvím odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ P10. Podané odvolání nemá dle § 76 odst. 5 správního
řádu odkladný účinek. V případě doručování prostřednictvím úřední desky se písemnost považuje dle
§ 25 odst. 2 správního řádu za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

oti s k úředního ra zítka

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava

Doručuje se:
Městská část Praha 10, IČ: 00063941, Vršovická 68, 101 39 Praha 10
Petr Schejbal, nar. 25. 8. 1967, Uhelná 868/3, 500 03 Hradec Králové

– interně
– veřejná vyhláška
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