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USNESENÍ 
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 

 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, 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"), ve věci řízení podle § 129 
odst. 1 stavebního zákona o odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku parc.č. 788 
v katastrálním území Dolní Bečva, rozhodl podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád (dále jen ,,správní řád“ takto: 

panu Jiřímu Maléřovi, 

podle katastru nemovitostí neznámého pobytu bez bližších identifikačních údajů, který je spoluvlastníkem 
4/240 podílu pozemku parc..č.  788 v k.ú. Dolní Bečva zapsaném na LV 1733 

 

s e   u s t a n o v u j e 

 

JUDr. Jana Kašlíková, IČ 1850533, Palackého 195, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  

jako opatrovník účastníka řízení podle § 129 odst.1 stavebního zákona 

o odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku parc.č. 788 v k.ú. Dolní Bečva. 

 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad při výkonu kontrolní prohlídky podle ustanovení § 133 a 134 stavebního zákona zjistil 
nepovolené terénní úpravy na pozemku parc.č. 788 k.ú. Dolní Bečva vedeného na LV 1733, jehož 
podílovým spoluvlastníkem (4/240 podílu) je pan Jiří Maléř bez bližších identifikačních údajů a 
neznámého pobytu. 

Stavební úřad na základě tohoto zjištění je povinen zahájit řízení o odstranění nepovolených terénních 
úprav, ve kterém bude pan Jiří Maléř v postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) jako 
povinného k odstranění terénních úprav.  

Protože se stavebnímu úřadu není znám jeho pobyt ani bližší osobní údaje na základě, kterých by bylo 
možné tohoto účastníka identifikovat v registru obyvatel, je stavební úřad povinen podle § 32 odst. 2 
písm. d) správního řádu ustanovit mu opatrovníka, který ho bude v řízení zastupovat.  

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 32 odst. 4 správního řádu jako opatrovníka ustanoví toho,          
u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna 
funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Opatrovníkem nelze ustanovit 
osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že 
nebude řádně hájit zájmy opatrovance.  
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V daném řízení má stavební úřad za to, že nejvhodnějším opatrovníkem je JUDr. Jana Kašlíková, 
advokát, IČ 1850333, se sídlem Palackého 195 Rožnov pod Radhoštěm. 

Opatrovník se svým určením za opatrovníka předem sdělil souhlas. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 
stavebního řádu KÚ Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního 
řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 

 
 
  
Ing. Helga Hrňová 
samostatný odborný referent   
odboru výstavby a ÚP 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
 
 
Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
JUDr. Jana Kašlíková, IDDS: xzchaqs 
  
Obdrží: s žádostí o vyvěšení  
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
MěÚ Rožnov p.R., odbor finanční, Masarykovo nám. č.p. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
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