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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 

V ý r o k o v á  č á s t :  

Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek stavební, jako příslušný správní orgán 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) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci 
společného územního a stavebního řízení o umístění a povolení stavby: 

"Stavba rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy a zpevněných ploch" 
obec Doubrava 

 

na pozemcích parc.č. 3426/8 a 3427/1 v katastrálním území Doubrava u Orlové, zahájeného na základě 
žádosti, kterou dne 15.12.2014 podala Jana Otteová, podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu 

u s t a n o v u j e 

účastníku řízení: 

Marie Warzeszková, Petra Cingra č.p. 271, Starý Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
 

opatrovníka: 

Mgr. Bc. Pavel Krsek, nar. 1.7.1960, bytem Doubrava 711, 735 33  Doubrava 

a to z důvodu neznámého pobytu výše uvedeného účastníka, kterému tak není možno doručovat 
písemnosti v rámci probíhajícího správního řízení. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Mgr. Bc. Pavel Krsek, Doubrava 711, 735 33 Doubrava; Marie Warzeszková, Petra Cingra č.p. 271, 
Starý Bohumín, 735 81  Bohumín 1 

 

O d ů v o d n ě n í :  

V rámci probíhajícího společného územního a stavebního řízení o umístění a povolení stavby "Stavba 
rodinného domu včetně inženýrských sítí, žumpy a zpevněných ploch" správní orgán po oznámení 
zahájení řízení zjistil, že spoluvlastník sousedního pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Doubrava u Orlové, Marie 
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Warzeszková, bytem Petra Cingra č.p. 271, Starý Bohumín, 735 81  Bohumín 1, se na této adrese již 
nezdržuje. Současný pobyt tohoto účastníka se správnímu orgánu nepodařilo zjistit.   

Vzhledem k tomu, že není znám současný pobyt výše uvedeného účastníka řízení, je správní orgán 
povinen podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ustanovit jim opatrovníka, který jej bude zastupovat 
ve společném řízení o umístění a povolení výše uvedené stavby, a to z titulu účastenství dle ust. § 85 odst. 
2 písm. b) a § 109 písm. e) stavebního zákona.  

Opatrovník se svým určením za opatrovníka předem sdělil souhlas. 

 

V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí 
označit všechny účastníky řízení. Správní orgán v tomto smyslu uvádí, že v daném případě jsou účastníky 
řízení: 

Mgr. Bc. Pavel Krsek; Marie Warzeszková 

 

P o u č e n í  ú č a s t n í k ů :  

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče podáním 
u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Pavel Szostok 
Stavební úřad Doubrava 
 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 
 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Mgr. Bc. Pavel Krsek, Doubrava 711, 735 33  Doubrava  
 
účastníci (veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu) 
Marie Warzeszková, Petra Cingra č.p. 271, Starý Bohumín, 735 81  Bohumín 1 
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