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Přestupková komise města Králíky

Př. 13/2018

Veřejná vyhláška
- možnost sdělení totožnosti vlastníka věci
Přestupková komise města Králíky, zvláštní orgán obce, zřízená dle § 106 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti
(dále jen „správní orgán“), a jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 60 odst.
2, ust. § 61 odst. 1 a ust. § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), v souladu s ust. § 25 odst. 1,
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje neznámé osobě,
která je vlastníkem SIM karty operátora Vodafone,
výrobní číslo 8942031017182702326 V48 LTE,
která byla zajištěna v prosinci roku 2017 v obci Králíky, ulici Dlouhá čp. 291, v Bistru,
že tato věc je přílohou správního spisu a může být v souladu s ust. § 53 zákona o
odpovědnosti za přestupky zabrána jako věc, která byla užita ke spáchání přestupku,
a dále že má možnost správnímu orgánu sdělit svou totožnost, neboť může být
účastníkem správního řízení ve smyslu ust. § 68 písm. c) zákona o odpovědnosti za
přestupky. Svou totožnost může neznámá osoba správnímu orgánu sdělit do
07.12.2018,
na Městském úřadě Králíky, odboru vnitřních věcí, ulice Karla Čapka čp. 316, I. patro, dveře
č. 211, v úředních hodinách a to:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

07:30 – 11:30
07:30 – 11:30
07:30 – 11:30
07:30 – 11:30
------------------

12:30 – 17:00 hodin
12:30 – 14:00 hodin
12:30 – 17:00 hodin
12:30 – 14:00 hodin

Po uvedeném datu správní orgán ustanoví neznámému vlastníku věci v souladu s ust. § 32
odst. 2 písm. e) správního řádu opatrovníka a ve věci zahájí správní řízení o zabrání SIM
karty operátora Vodafone, výrobní číslo 8942031017182702326 V48 LTE.

Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky; tel.: 465 670 701; fax: 465 631 321
Bankovní spojení: ČS a. s. Králíky, 1324193309/0800
Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2008
a certifikátu systému managementu organizace dle normy OHSAS 18001:2007

DIČ: CZ00279072 IČ: 00279072
www.kraliky.eu
el. podatelna: kraliky@orlicko.cz

ID datové schránky: kf6btex

ČJ MUKR/17892/2018/OVV/BJ, Př. 13/2018

„otisk úředního razítka“
Mgr. Bernard Urban, v. r.
předseda komise
VYVĚŠENO DNE: 07.11.2018
SEJMUTO DNE: ……………………………….

2

