MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Oddělení stavebního úřadu
Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací:
MUB/OSÚ-29213/2022 cha
Spisová zn.:
OSÚ-10771/2022-cha
Počet listů/příloh: 1/0

VITBUCVD_92433
Doporučeně/DS

dle rozdělovníku
Vyřizuje:
Telefon/mobil:
E-mail:

Ing. Jolana Charvátová
517 324 445
charvatova@bucovice.cz

Datum:

02.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Doručení usnesení o ustanovení opatrovníka veřejnou vyhláškou
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu (dále
jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ("stavební zákon"), sděluje, že v územním řízení
o umístění stavby „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“, na pozemcích parc. č. KN 1514/2 (zahrada),
KN 1514/29 (zahrada), KN 1514/30 (orná půda), KN 1514/31 (orná půda), KN 1514/32 (orná půda),
KN 1514/33 (orná půda), KN 1569/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území
Nesovice, na základě žádosti, kterou u zdejšího stavebního úřadu dne 29.03.2022 podala společnost
EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupená na základě plné moci
společností ENERGY PROJECT, s.r.o., IČ: 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, byl osobám,
které nejsou známy, usnesením ze dne 22.04.2022 pod č. j. MUB/OSÚ-27229/2022 cha ustanoven
opatrovník Vítězslav Reška, nar. 06.06.1963, bytem Nesovice 131, 683 00 Nesovice.
Z tohoto důvodu doručuje stavební úřad usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 22.04.2022 pod č. j.
MUB/OSÚ-27229/2022 cha způsobem uvedeným v ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění ("správní řád").

Ing. Jolana Charvátová v. r.
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení: Ing. Jolana Charvátová

Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Č.j. MUB/OSÚ-29213/2022 cha

Tato veřejná vyhláška a usnesení ustanovení opatrovníka ze dne 22.04.2022 pod č.j. MUB/OSÚ27229/2022 cha musí být vyvěšeny nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obce Nesovice a zdejšího
stavebního úřadu. Po uplynutí této lhůty bude vyhláška sejmuta, opatřena kulatým razítkem, podpisem
oprávněné osoby a zaslána zpět na Městský úřad Bučovice, stavební úřad.
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vyhlášku vydal.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky a usnesení
ustanovení opatrovníka ze dne 22.04.2022 pod č.j. MUB/OSÚ-27229/2022 cha:

Příloha:
- usnesení ustanovení opatrovníka.

Rozdělovník:
Obdrží:
Obec Nesovice, ID DS: 7dcbcgm

Stránka | 2

Č.j. MUB/OSÚ-29213/2022 cha
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Oddělení stavebního úřadu
Váš dopis zn:
Ze dne:
Číslo jednací:
MUB/OSÚ-27229/2022 cha
Spisová zn.:
OSÚ-10771/2022-cha
Počet listů/příloh: 1/0

VITBUCVD_92229
Doporučeně/DS

dle rozdělovníku
Vyřizuje:
Telefon/mobil:
E-mail:

Ing. Jolana Charvátová
517 324 445
charvatova@bucovice.cz

Datum:

22.04.2022

USNESENÍ
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

Výroková část:
Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu, Oddělení stavebního úřadu (dále
jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), rozhodl ve smyslu ustanovení § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen "správní řád"), takto:
Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu se účastníkům řízení: Josefovi Hochmanovi,
Jungmannova č. p. 1249, 697 01 Kyjov, Miloslavovi Křivánkovi, č.p. 142, 683 33 Nesovice, Rudolfovi
Maruškovi, č. p. 138, 683 33 Nesovice, Matyldě Maruškové, č. p. 138, 683 33 Nesovice, Františkovi
Mrozovi, č. p. 95, 683 33 Nesovice, Jaroslavě Rerychové, Černovičky 793/33, 627 00 Brno, u kterých
není známá jejich totožnost (spoluvlastníci pozemku parc. č. KN 1514/3 v k. ú. Nesovice, kteří nejsou
známi), jako opatrovancům
ustanovuje v územním řízení pro uskutečnění stavebního záměru: „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“
(dále jen "stavba"), opatrovníka
Vítězslava Rešku, nar. 06.06.1963, bytem Nesovice 131, 683 33 Nesovice
Odůvodnění:
Stavební úřad obdržel dne 29.03.2022 žádost společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, zastoupené na základě plné moci společností ENERGY PROJECT, s.r.o.,
IČ: 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Nesovice,
kabel NN 3xRD Kilián“ v k. ú. Nesovice.
Podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám (může jít o osoby
fyzické i právnické), které nejsou známy. Na rozdíl od osob neznámého pobytu nebo sídla [viz § 32 odst.
2 písm. d) správního řádu], u nichž je známa jejich totožnost, jde v tomto případě o osoby, jejichž
totožnost není známa (může jít například o vlastníka věci, který není znám). Spoluvlastníci předmětného

Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411

Č.j. MUB/OSÚ-27229/2022 cha

pozemku parc. č. KN 1514/3 v k. ú. Nesovice, jsou nedostatečně identifikovanými vlastníky, kteří nejsou
známi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o účastníky, jejichž totožnost ovšem není známa, postupoval stavební
úřad ve smyslu ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu a ustanovil mu procesního opatrovníka.
Opatrovníkem byla ustanovena osoba, u níž neexistuje důvodná obava, že pro svůj zájem na výsledku
řízení nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze té osobě, která je opatrovníkem ustanovována.
Poučení
Proti usnesení o ustanovení opatrovníka může osoba ustanovená jako opatrovník podat odvolání
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním
učiněným u zdejšího správního orgánu (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne jeho oznámení), přičemž
odvolání nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu).
Usnesení je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.
Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení usnesení nebo
nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno
k vyzvednutí.

Ing. Jolana Charvátová v. r.
oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení: Ing. Jolana Charvátová

Rozdělovník:
Obdrží:
Osoba ustanovená jako opatrovník:
Vítězslav Reška, Nesovice 131, 683 33 Nesovice
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