MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor správní a živnostenský
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Marcin Damian Swiech, roč. 1985
Kostrawska 55
97-300 Piotrków Trybunalski
Polská republika
Váš dopis značky /
ze dne

Počet listů: 1

statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou
ID DS wufbr2a

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

MML 012757/21/135/SPPR/MZ
CJ MML 079374/21

Bc. Michaela Zsámbokiová / 485 244 970 13. 4. 2021

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

USNESENÍ

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení přestupků (dále jen „správní
orgán“), rozhodl v souladu s ust. § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:
Podle ust. § 32 odst. 2 správního řádu se
ustanovuje opatrovník
statutární město Jablonec nad Nisou
v řízení o přestupku na úseku krizového zákona dle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "krizový zákon"),
kterého se dopustí fyzická osoba tím, že v době krizového stavu nesplní některou z povinností
podle § 31 odst. 3 c) krizového zákona, kterého se měl dopustit podezřelý z přestupku – Marcin
Damian Swiech, nar. 8. 1. 1985, trvalý pobyt Kostrawska 55, 97-300 Piotrków Trybunalski,
Polská republika (dále jen „podezřelý“).

ODŮVODNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že je podezřelý cizí státní příslušník a prokazatelně se tomuto nedaří
doručovat písemnosti na trvalý pobyt podezřelého a na známé adresy podezřelého na území
České republiky, správní orgán ustanovil opatrovníka podezřelého tak, jak je uvedeno výše.
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POUČENÍ
Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení může ten, jemuž se usnesení
oznamuje, do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to
podáním učiněným u Magistrátu města Liberec. Lhůta pro odvolání běží ode dne následujícího
po oznámení usnesení. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Mgr. Petra Schovancová
vedoucí oddělení přestupků
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