MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 328, skartační znak/skart. lhůta – A/20

Č. j. SMOL/113860/2020/OS/US/Zb
Spisová značka: S-SMOL/172622/2019/OS

V Olomouci 18.05.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Tomáš Zbožínek, dveře č. 2.52
Telefon: 588488207
E-mail:
tomas.zbozinek@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

USNESENÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen „stavební úřad“), jako
stavební úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a), § 13 odst. 1 písm. c) a
odst. 8 a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o žádosti žadatele Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČ: 65993390, se sídlem na adrese Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4,
v zastoupení na základě plné moci obchodní společností Dopravoprojekt Brno, a.s., IČ: 46347488, se
sídlem na adrese Kounicova 271/13, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, ze dne 27.6.2019, o vydání
rozhodnutí o umístění stavby, pod názvem ,,Dálnice D 35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa“, rozhodl
takto:
Podle ust. § 32 odst. 2 písm. d) a odst. 4 a 5 správního řádu
se účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterými jsou vlastníci níže
uvedených pozemků, a to:
 Vladimír Schön, Kovařovicova 1139/2, Krč, 140 00 Praha (pozemek parc.č. 634/5, v
katastrálním území Neředín);
jakožto osoby jimž se opakovaně nedaří doručit písemnosti, za účelem jejich zastupování v řízení o
vydání územního rozhodnutí o umístění s stavby pod názvem ,, Dálnice D 35 3508.2 Křelov Slavonín 2. etapa“,
ustanovuje opatrovník
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o.,
IČ: 28658094, se sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se
sídlem na adrese Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení na základě plné
moci obchodní společností Dopravoprojekt Brno, a.s., IČ: 46347488, se sídlem na adrese Kounicova
271/13, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále také jen „žadatel“).
Odůvodnění:
Žadatel dne 27.6.2019 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, pod názvem
,,Dálnice D 35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa“.

Stavební úřad nezná údaje o datu narození a adresu místa trvalého pobytu účastníků řízení podle ust. §
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kterými jsou osoby výše vyjmenované ve výroku tohoto
usnesení. Stavebnímu úřadu není znám pobyt výše jmenovaných účastníků řízení, ani mu není známa
žádná jiná jejich adresa pro doručování písemností pro výše jmenované účastníky řízení.
Podle ust. § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého
pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.
Podle ust. § 32 odst. 4 správního řádu opatrovníkem správní orgán 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.
Podle ust. § 32 odst. 5 správního řádu o ustanovení opatrovníka rozhoduje správní orgán usnesením.
Vycházeje z výše uvedených skutečností s odkazem na citované zákonné ustanovení stavební úřad
dospěl k závěru, že jsou naplněny podmínky pro ustanovení opatrovníka, a proto ustanovil výše
uvedeným účastníkům řízení (opatrovancům) ve výše specifikovaném územním řízení opatrovníka.
Stavební úřad ustanovil opatrovníkem ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., IČ: 28658094,
se sídlem Na Střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „opatrovník“).
Stavební úřad má za to, že opatrovník je vhodnou osobou pro zastupování opatrovanců v řízení.
Vzhledem k tomu, že předmětem činnosti opatrovníka je poskytování právní pomoci (výkon
advokacie), dá se předpokládat, že opatrovník zaměstnává osoby, které disponují dostatečnými
znalostmi a potřebnými kvalifikačními předpoklady, aby mohl řádně a účinně hájit práva opatrovanců
v předmětném územním řízení a dbal na ochranu práv a oprávněných zájmů opatrovanců. S ohledem
na profesní postavení opatrovníka stavební úřad vyjadřuje přesvědčení, že opatrovník bude funkci
opatrovníka skutečně zastávat a nepůjde jen o formalitu.
Stavebnímu úřadu není známo, že by opatrovník, resp. některý z jeho zaměstnanců či jiných osob
oprávněných jednat jménem opatrovníka, mohl mít takový zájem na výsledku řízení, který by
odůvodňoval obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovanců. Stavební úřad nezná žádné skutečnosti,
na jejichž základě by mohl hrozit střet zájmů opatrovníka a opatrovanců.
Stavební úřad ustanovil dle ust. § 144 odst. 4 správního řádu, všem výše uvedeným účastníkům řízení
stejného opatrovníka, když všichni výše uvedení opatrovanci uplatňují shodný zájem, kterým je
ochrana vlastnického práva před jeho omezení zatížením pozemků umístěním stavby. K usnadnění
průběhu řízení stavební úřad zvolil jednoho opatrovníka.
Opatrovník je funkci opatrovníka povinen přijmout, pokud mu v tom nebrání závažné důvody.
Vzhledem k tomu, že byly naplněny požadavky § 32 odst. 2 správního řádu pro ustanovení
opatrovníka k zajištění procesních práv účastníka řízení, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
podává u Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje
kraje, oddělení stavebního řádu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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Rozdělovník:
Doručuje se:
Opatrovník:
1. D ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o., Na střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00
Olomouc 9
Opatrovanci (doručováno veřejnou vyhláškou):
Osoby jimž se nedaří prokazatelně doručovat:

Vladimír Schön (pozemek parc.č. 634/5, v katastrálním území Neředín);

Ing. Miloš Hlaváček
vedoucí oddělení územně správního
Na vědomí:
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4,
v zastoupení na základě plné moci obchodní společností Dopravoprojekt Brno, a.s.,
Kounicova 271/13, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
3. Spis

Toto usnesení je oznamováno veřejnou vyhláškou (vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické
úřední desce na webových stránkách Magistrát města Olomouce www.olomouc.eu.)

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
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