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Městský úřad Nové Město nad Metují
odbor obecní živnostenský úřad
549 01  Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6
Č. j.: 439/2012/OZU/Hl/2339/4
Sp. značka: 439/2012/OZU/Hl/2339

Vyřizuje: Mgr. Lenka Hlušková
Telefon: 491419653
Fax: 491419623

U S N E S E N Í

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor obecní živnostenský úřad, příslušný podle § 2 odst. 1
zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení ve věci
možného zrušení živnostenského oprávnění ohlašovací živnosti volné s předmětem podnikání: "Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"  vedeném pod sp. zn. 439/2012/OZU/
Hl/2339

t a k t o :

podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi
řízení - podnikatelce paní Veronice Chao, narozené dne: 24.08.1975, IČO: 60894229, místo podnikání:
Provodov 21, 549 08, Provodov - Šonov, bydliště: 588 56, Olšany 2

u s t a n o v u j e j a k o o p a t r o v n í k

obec Olšany, sídlo: 588 56, Olšany 2.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že správní orgán měl za prokázané, že adresát je na uvedené adrese neznámý, doručil
dne 05.06.2012 oznámení o zahájení řízení ve věci možného zrušení živnostenského oprávnění pro závažné
porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; tímto dnem bylo řízení v předmětné věci zahájeno.
Účastníkem řízení je podnikatelka Veronika Chao, IČO: 60894229, adresa místa podnikání: Provodov 21,
549 08, Provodov-Šonov a adresa bydliště: 588 56, Olšany 2, což je adresa ohlašovny obecního úřadu.

K závěru, že podnikatelka - Veronika Chao závažným způsobem porušila a nadále porušuje živnostenský
zákon, konkrétně ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona, dospěl správní orgán po důkladném šetření
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provedeném dne 06.03.2012 v místě adresy místa podnikání a po vrácení písemnosti z místa bydliště, která
se vrátila s uvedením „bylo znemožněno předání poučení“,  neboť  jednak nezajistila označení adresy místa
podnikání, tj. Provodov 21, 549 08, Provodov-Šonov, kterou má odlišnou od adresy bydliště povinně zákonem
stanovenými údaji tj.:  jménem, příjmením a identifikačním číslem, pro účely doručování a ani nezajistila
přebírání korespondence na jiné adrese, tj. na adrese pobytu. Uvedené neoznačení adresy místa podnikání má
za následek znemožnění doručování jakékoliv písemnosti správního orgánu a vyžadovat po podnikateli splnění
povinností vyplývajících ze živnostenského zákona, v daném případě doložit na výzvu živnostenského úřadu
souhlas s umístěním místa podnikání. Absence označení místa podnikání nedopadá pouze na nedostupnost
a  nekontaktnost pro správní orgány, ale uvádí v omyl i širokou veřejnost, neboť podnikatelka na adrese,
kterou si uvedla jako adresu místa podnikání a tato je zapsána v informačním systému registru živnostenského
podnikání, který je veřejně přístupný, je pro ně anonymní. Adresa místa podnikání, kterou si podnikatel pro
svou podnikatelskou činnost zvolí, musí být ze zákona skutečnou adresou a musí mít k těmto prostorám právní
důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jejich místo podnikání. 

Osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat a jímž má být v řízení odňato právo, ustanoví správní
orgán opatrovníkem vhodnou osobu. Vzhledem k tomu, že zdejším živnostenským úřadem nebyla nalezena
žádná blízká či příbuzná osoba, která by s opatrovnictvím souhlasila a byla schopna a ochotna řádně hájit zájmy
paní Veroniky Chao, správní orgán se domnívá, že nejvhodnější osobou pro výkon funkce opatrovníka je obec,
ve které má paní Veronika Chao trvalý pobyt, tedy obec Olšany. Paní Veronika Chao je podle ustanovení § 16
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 13.05.2002 občanem
obce Olšany. Podle ustanovení § 2 odst. 2 téhož zákona, obec pečuje o potřeby svých občanů, a tedy by měla
mít takový zájem na výsledku řízení, že bude řádně hájit opatrovance.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty
je den následující po dni oznámení usnesení. Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město nad Metují
a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení
krajský živnostenský úřad. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).

V Novém Městě nad Metují dne 15.06.2012
otisk úředního razítka

Mgr. Zdenka Kubíčková
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu

Účastníci řízení:

Veronika Chao
obec Olšany
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