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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, které se týká stavebního záměru: 

"Rodinný dům vč. přípojek na parc.č. 3429/1 a 3428/4 v k.ú. Doubrava u Orlové" 
obec Doubrava 

 

na pozemcích parc.č. 3429/1, 3428/4 a 3483 v katastrálním území Doubrava u Orlové, zahájeného na 
základě žádosti, kterou dne kterou dne 7.3.2016 podali Martin Jaroš a Daniela Jarošová, podle § 32 
odst. 2 písm. e) správního řádu 

u s t a n o v u j e 

1. účastníkům řízení, kteří nejsou známi, jenž se nepodařilo jednoznačně identifikovat: 

Jana Halamová, datum nar. neznámý, adresa neznámá, spoluvlastník pozemku parc.č. 3483 v k.ú. 
Doubrava u Orlové, 

Marie Warzeszková, datum nar. neznámý, Petra Cingra 271, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, 
spoluvlastník pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Doubrava u Orlové, 

 

2. osobám neznámým po zemřelých účastnících: 

Božena Kenďurová, datum nar. 20.4.1907, Ráj 784, 734 01 Karviná, osoba neztotožněná 
v registru obyvatel (ROB), spoluvlastník pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Doubrava u Orlové, 

Vladimír Viochna, datum nar. 23.12.1939, datum úmrtí 9.2.2016, Osvobození 822, Lutyně, 735 
14 Orlová, spoluvlastník pozemku parc.č. 3483 v k.ú. Doubrava u Orlové.  

 

opatrovníka: 

Obec Doubrava, IČ: 00562424, Doubrava 599, 735 33 Doubrava  

 
 
 



Č.j. OUDo    373/2016 str. 2 

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

Obec Doubrava, Doubrava 599, 735 33  Doubrava; Jana Halamová, datum nar. neznámý, adresa 
neznámá; Marie Warzeszková, datum nar. neznámý, Petra Cingra 271, Starý Bohumín, 735 81 
Bohumín; osoby po zemřelých: Božena Kenďurová, datum nar. 20.4.1907, Ráj 784, 734 01 
Karviná; Vladimír Viochna, datum nar. 23.12.1939, datum úmrtí 9.2.2016, Osvobození 822, 
Lutyně, 735 14 Orlová 

 

O d ů v o d n ě n í :  

V rámci probíhajícího správního řízení ve věci umístění a povolení stavby "Rodinný dům vč. přípojek na 
parc.č. 3429/1 a 3428/4 v k.ú. Doubrava u Orkové" na pozemcích parc.č. 3429/1, 3428/4 a 3483 
v katastrálním území Doubrava u Orlové správní orgán zjistil, že někteří z účastníků řízení -  
spoluvlastníků pozemku parc.č. 3483 v katastrálním území Doubrava u Orlové, jsou osobami neznámými, 
jelikož se nepodařilo zjistit údaje, kterými by byli tito účastníci jednoznačně identifikováni. Zároveň bylo 
zjištěno, že někteří ze spoluvlastníků pozemku parc.č. 3483 v katastrálním území Doubrava u Orlové jsou 
osobami zemřelými, přičemž správnímu orgánu nejsou známy osoby, které nabyly práva k vlastnickým 
podílům po těchto zemřelých. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o účastníky správního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu, je správní orgán povinen těmto účastníkům řízení podle § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu 
ustanovit mu opatrovníka, který je bude zastupovat v řízení o dodatečném povolení stavby. Podle ust.      
§ 144 odst. 4 správního řádu lze ustanovit opatrovníkem jednu osobu pro více účastníků, jejichž zájmy si 
neodporují. V rámci zachování procesní ekonomie řízení správní orgán postupuje v souladu s tímto 
ustanovením správního řádu. 

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: 

Obec Doubrava; Jana Halamová; Marie Warzeszková; osoby po zemřelých: Božena Kenďurová; 
Vladimír Viochna 

 

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 kultury 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. 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu) 

osoby neznámé: 
Jana Halamová, datum nar. neznámý, adresa neznámá  
Marie Warzeszková, datum nar. neznámý, Petra Cingra 271, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín  

 
osoby neznámé po zemřelých:  

Božena Kenďurová, datum nar. 20.4.1907, Ráj 784, 734 01 Karviná,  
Vladimír Viochna, datum nar. 23.12.1939, datum úmrtí 9.2.2016, Osvobození 822, Lutyně, 735 14 
Orlová  
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