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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 

 

Výroková část: 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí a výstavby, oddělení výstavby, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením  
§ 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve věci 
oznámení záměru pro stavbu: „Kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 373 Dolní Bečva“ na 
pozemku st. parc. č. 552/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2747 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Dolní Bečva, rozhodl, podle § 32 odst. 2 písm. e) a odst. 5 správního řádu takto: 
 

potencionálním dědicům po zemřelém Janu Maléřovi,  

posledně bytem Dolní Bečva 199, který je spoluvlastníkem (2/240 podílu) pozemku parc. č. 2747 
v katastrálním území Dolní Bečva zapsaném na LV 1733  

 

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

 

Josef Solanský, nar. 19.4.1959, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva 

jako opatrovník účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

       pro stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 373 Dolní Bečva  

na pozemku parc.č. 2747 v katastrálním území Dolní Bečva. 
 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.2.2020 obdržel stavební úřad oznámení záměru pro stavbu: „Kanalizační přípojka k rodinnému 
domu č.p. 373 Dolní Bečva“ na pozemku st. parc. č. 552/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2747 
(ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva, které podala Drahomíra Barabášová, nar. 5.5.1960, 
Dolní Bečva 373, 756 55 Dolní Bečva, kterou zastupuje Ing. Vojtěch Vojkůvka, nar. 17.2.1988, 756 55  
Dolní Bečva.         

Přezkoumáním výše uvedeného podání stavební úřad zjistil, že oznámení záměru nesplňuje podmínky pro 
vydání územního souhlasu. Z tohoto důvodu stavební úřad, v souladu s ustanovením § 96 odst. 5 
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stavebního zákona, rozhodl usnesením o provedení územního řízení. Jeho doručením dne 7.2.2020 bylo 
zahájeno územní řízení. 

Dále stavební úřad zjistil z výpisu z katastru nemovitostí, že pan Jan Maléř, posledně bytem Dolní Bečva 
199, 756 55 Dolní Bečva je účastníkem územního řízení a spoluvlastníkem (2/240 podílu) pozemku parc. 
č. 2747 v katastrálním území Dolní Bečva, na kterém má být výše požadovaný záměr kanalizační 
přípojky uskutečněn. 

Na základě tohoto zjištění i z registru obyvatel pan Jan Maléř zemřel a stavebnímu úřadu nejsou známi 
jeho právní nástupci, stavební úřad je proto povinen podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu ustanovit 
jim opatrovníka, který je bude v územním 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.  

V daném územním řízení má stavební úřad za to, že nejvhodnějším opatrovníkem je Josef Solanský,  
nar. 19.4.1959, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva. 

Opatrovník se svým ustanovením 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. 
 
 
 
 
 
Bc. Dagmar Novosadová 
samostatná odborná referentka 
odboru životního prostředí a výstavby 
oddělení výstavby 
 
 
 
 
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 usnesení. 

 

 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Josef Solanský, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55 Dolní Bečva 
  
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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