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USNESENÍ
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
Výroková část:
Statutární město Olomouc, Komise pro projednávání přestupků, jako správní orgán příslušný podle § 60 a
62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti
za přestupky"), v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) pro účely zahájení řízení a v řízení o přestupku proti občanskému soužití
podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen "zákon
o některých přestupcích"), kterého se měla dopustit Ganna Martyshchuk, nar. 28.4.1963, Černovola 33,
787 00 Černovola, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina
rozhodla takto:
Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se podezřelé Ganna Martyshchuk, nar. 28.4.1963, Černovola
33, 787 00 Černovola, Ivanofrankivská oblast, Ukrajina
která se měla dopustit přestupku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona
o některých přestupcích tím, že dne 26.9.2018 okolo 21:00 hodin na ulici Hamerská 46 v Olomouci,
nejprve před hotelem Milotel, později i před recepcí hotelu, se vzájemně postrkovala s Oksanou
Vakh. Tímto jednáním měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustila jiného
hrubého jednání,
ustanovuje

opatrovníkem

statutární město Olomouc, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc (dále jen „opatrovník“).
Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.
Odůvodnění:
Statutární město Olomouc, Komise pro projednávání přestupků obdržela spisový materiál ve věci
přestupků proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4 zákona o některých přestupcích,
kterých se měli dopustit podezřelí Ganna Martyshchuk, Oksana Vakh a Kuzma Martyshchuk. Vzhledem
k tomu, že Ganna Martyshchuk je cizí státní příslušnicí nežijící na území České republiky, rozhodla
komise ustanovit jí podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu opatrovníka, který ji v řízení zastupuje.
Správnímu orgánu není známo, že by statutární město Olomouc mělo takový zájem na výsledku řízení,
který by odůvodňoval obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrované. Opatrovník je povinen funkci
opatrovníka přijmout, pokud mu v tom nebrání závažné důvody. Funkce opatrovníka zaniká, jakmile
pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání
proti usnesení odkladný účinek.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.
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