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USNESENÍ
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení matriky, jako věcně a místně
příslušný správní orgán v řízení zahájeném na žádost slečny Ludmily Gorolové nar.
26.04.1978, bytem Frýdek-Místek, M. Chasáka 3147, okres Frýdek-Místek podaného dne
12.07.2021 rozhodl t a k t o:
V souladu s ust. § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/ se účastníku řízení, který je otcem nezletilých
dětí Nataši Nhuyenové nar. 07.03.2004 a Moniky Nguyenové nar. 14.07.2007 panu Hanh
Dinh Nguyenovi nar. 31.07.1975, bytem Švihov, Vrchlického 166, jehož faktický pobyt a
pohyb není znám, vedeného podle § 72 odst. 1 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o matrikách )
ustanovuje opatrovník
a to Ivanu Švejkovskou, referentka Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru vnitřních věcí,
jako osoba vhodná v souladu s ust. § 32 odst. 4 správního řádu, protože nejsou žádné
pochybnosti ani obavy o tom, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
Odůvodnění:
Dne 12.07.2021 si podala žádost o změnu příjmení pro své nezletilé děti slečna Ludmila
Gorolová nar. 26.04.1978, bytem Frýdek-Místek, M.Chasáka 3147, okres Frýdek-Místek
Účastníkem řízení je rovněž otec dítěte pan Hanh Dinh Nguyen nar. 31.07.1975, bytem
Švihov, Vrchlického 166 jehož faktický pobyt a pohyb není znám. Poštu na své adrese
nepřebírá.
Vzhledem k tomu, že pan Hanh Dinh Nguyen, ačkoliv má procesní způsobilost v plném
rozsahu, je neznámého pobytu a prokazatelně se mu nedaří doručovat byl shledán zákonný
důvod podle § 32 odst. 2 písm. d) o ustanovení opatrovníka. Opatrovníkem byla ustanovena
paní Ivana Švejkovská po předchozím písemném souhlasu, až do doby, kdy sám vstoupí do
zahájeného správního řízení.
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Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a to podáním učiněným
u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru vnitřních věcí. Podle ust. § 76 odst. 5 správního
řádu nemá odvolání odkladný účinek.
Ve Frýdku-Místku dne 20.07.2021
Jana Skurka
matrikářka
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