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USNESENÍ O USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen správní řád) ve věci společného povolení na stavbu rodinný dům vč. připojení na veřejné sítě,
Horní Jelení (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 587/1 v katastrálním území Horní Jelení.
účastníkovi řízení:
Dle § 32 odst.2e) neznámé osobě –
Oldřich Šulc - identifikace dle KN- LV č. 776
se ve správním řízení podle § 32 odst. 2 písm. e) a podle § 32 odst.5 správního řádu:
ustanovuje opatrovník:
Město Horní Jelení, IČ 00273589, sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
a to po celou dobu projednávání společného územního a stavebního řízení a případně dalšího navazujícího
řízení souvisejícího s připojením této novostavby rodinného domu na inženýrské sítě projednávaného
správními orgány MÚ Holice.
Účastníci řízení: dle § 27 odst. 1 písm. b správního řádu
Oldřich Šulc - identifikace dle KN- LV č. 776
Město Horní Jelení, IČ 00273589, sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
Odůvodnění:
Dne 17.07.2019 podali Emil Demeter, nar. 13.1.1970, Dolní Jelení 43, Horní Jelení, 534 01 Holice
v Čechách a Jitka Demeterová, nar. 10.11.1972, Dolní Jelení 43, Horní Jelení, 534 01 Holice v Čechách, oba
v zastoupení Lucií Pospíšilovou, nar. 15.10.1981, Masarykovo náměstí 15, 752 01 Kojetín I-Město
žádost o vydání společného povolení na stavbu rodinný dům vč. připojení na veřejné sítě, Horní Jelení (dále
jen "stavba") na pozemku parc. č. 587/1 v katastrálním území Horní Jelení.
Vlastníkem sousedního pozemku a tedy účastníkem řízení dle § 94k je mimo jiné také Oldřich Šulc - pozemek
parc.č. 587/2, k.ú. Horní Jelení - LV 776.
U této osoby nejsou na LV č. 776 zapsány žádné další osobní údaje. Z tohoto důvodu, že nejsou
identifikovatelné na listu vlastnickém, nebylo nic o těchto osobách zjištěno.
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Vzhledem k tomu, že tato osoba je neznámého pobytu anebo již nežije a stavebnímu nejsou známi dědicové a
není znám ani jejich pobyt, je povinen podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu ustanovit opatrovníka
osobám, které nejsou známy, který je bude zastupovat v řízení.
Stavební úřad proto dne 22.07.2019 č.j. MUHO/15292/2019 oznámil zahájení řízení ve věci ustanovení
opatrovníka výše uvedené osoby ve společném územním a stavebním řízení vedeným pod spisovou značkou
MUHO 15025/2019/ŽPSÚ/Sh a jako opatrovníka navrhl Město Horní Jelení, IČ 00273589, sídlo: náměstí
Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení, který bude zastupovat výše uvedenou neznámou osobu a to po
celou dobu projednávání společného územního řízení stavebního řízení a případně dalšího navazujícího řízení
vztahujícího se k připojení této novostavby rodinného domu na veřejné inženýrské sítě správními orgány MÚ
Holice.
Účastníci řízení:
osoba neznámá:
Oldřich Šulc - identifikace dle KN- LV č. 776
opatrovník:
Město Horní Jelení, IČ 00273589, sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
Opatrovník proti určení za opatrovníka ve výše uvedeném řízení s tímto nevyslovil nesouhlas a neuplatnil v
této věci žádné námitky ani připomínky.
Účastníci neuplatnili žádné návrhy a námitky ani vyjádření.
Na základě výsledků provedeného řízení správní úřad rozhodl jak výše uvedeno.
Poučení:
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem nebo nabyl
procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.
Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho
doručení, ke Krajskému úřadu pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu a to
prostřednictvím Městského úřadu Holice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu, u něhož se odvolání
podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však do desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno
k vyzvednutí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu
stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník – odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen
proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního
řádu odkladný účinek.
Otisk úředního razítka
Helena Sedláková
zástupce vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Horní Jelení a MÚ Holice.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ..................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Povrzení o vyvěšení bude vráceno zpět na stavební úřad.
Obdrží:
Účastníci řízení
Město Horní Jelení, IDDS: 5dkbd7x, sídlo: náměstí Komenského č.p. 114, 533 74 Horní Jelení
Oldřich Šulc

