Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531
Sp.zn.: SZ/UMCP21/08560/2019/SU/Cer
Č.j.: UMCP21/00336/2021/SÚ/Cer
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Černíková , tel. 281 012 937, email: zdenka.cernikova@praha21.cz

V Praze, 11.1.2021

USNESENÍ
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA
Výroková část:
Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný 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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut
hl. města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR opatřením č.j.
MMR-37909/2018-83/2466 ze dne 20.9.2018 stanovilo k provedení územního řízení a vydání rozhodnutí
ve věci žádosti pro stavbu nazvanou
,,Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly“
na pozemcích v k.ú. Dubeč, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Sibřina, Květnice, Dobročovice,
Úvaly u Prahy, Škvorec a Tuklaty,
žadatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,

které zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč
vydává toto usnesení:
Odbor stavební úřad ÚMČ Praha 21 (dále jen ,,stavební úřad“) podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“)

ustanovuje
účastníku řízení:
neznámé osobě – František Kuchař, naposledy známým údajem: Nad Proutnicí 20, 250 84
Květnice, okres Praha-východ,
opatrovníka, kterým je paní
JUDr. Martina Čejková, advokátka, nar. 25.9.1983, IČO 01341740, Václavské náměstí 828/23, 110
00 Praha 1 - Nové Město.

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- František Kuchař, Nad Proutnicí 20, 250 84 Květnice, okres Praha-východ (opatrovanec)
- JUDr. Martina Čejková, advokátka, nar. 25.9.1983, IČO 01341740, Václavské náměstí 828/23, 110 00
Praha 1 - Nové Město (opatrovník).
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Odůvodnění:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, které na
základě plné moci zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6Bubeneč, dne 3.6.2019 podalo na stavební úřad ÚMČ Praha 21 žádost o vydání územního rozhodnutí na
stavbu nazvanou ,,Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly“.
V rámci stanovování okruhu účastníků územního řízení podle § 85 odst. 2 písmena a) stavebního zákona
stavební úřad zjistil, že u některých účastníků (vlastníků pozemků nebo staveb, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) nemá
k dispozici osobní údaje potřebné pro jejich jednoznačnou identifikaci resp. pro jejich ztotožnění (datum
narození, adresa trvalého pobytu) nebo se je ztotožnit nedaří. Stavební úřad proto v souladu s § 184 odst.
2 stavebního zákona opatřením ze dne 10.12.2020 požádal Odbor občansko správní ÚMČ Praha 21
v rámci součinnosti správních orgánů o sdělení údajů těchto účastníků řízení (datum narození případně
datum úmrtí, adresa trvalého pobytu) dostupných v agendovém informačním systému evidence obyvatel.
Dle sdělení Odboru občansko správního ÚMČ Praha 21 č.j. UMCP21/18007/2020 ze dne 11.12.2020
osoby, u kterých je uvedeno pouze jméno, příjmení, případně neúplná adresa trvalého pobytu a žádný jiný
identifikační údaj, nelze ztotožnit tj. pan František Kuchař, Nad Proutnicí 20, 250 81 Květnice, okres
Praha-východ, nebyl v agendovém informačním systému evidence obyvatel nalezen.
Neznámý pan František Kuchař, Nad Proutnicí 20, 250 81 Květnice, okres Praha-východ, je ve vedeném
územním řízení účastníkem podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, a to jako spoluvlastník stavbou
dotčeného pozemku parc. č. 636/7 (list vlastnictví 80) v katastrálním území Dobročovice, tedy pozemku
nezbytně nutného pro uskutečnění stavby. Protože rozhodnutím ve věci může být uvedený účastník
dotčen na svých právech, je stavební úřad povinen k obhajování práv tohoto účastníka se zřetelem na
povahu projednávané věci ustanovit opatrovníka dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu,
který bude ve vedeném územním řízení hájit jeho zájmy.
Dle ustanovení § 32 odst. 4 správního řádu opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba,
jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. S ohledem na skutečnost, že se v daném
případě jedná o osobu, která není stavebnímu úřadu známa, tak nebylo zjištěno, že by existovala jakákoliv
osoba, která by měla tuto osobu, již má být ustanoven opatrovník, v péči. Opatrovníkem tedy stavební
úřad ustanovil tzv. jinou osobu, u které lze předpokládat, že bude řádně a svědomitě hájit jeho zájmy, a to
osobu s právnickým vzděláním, u které současně není stavebnímu úřadu známo, že by měla takový zájem
na výsledku řízení, který by odůvodňoval obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
Opatrovník vyslovil s opatrovnictvím předběžný souhlas.
Dle ustanovení § 32 odst. 8 správního řádu funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominou důvody, pro
které byl opatrovníkem ustanoven.
Usnesení se neznámé osobě doručuje dle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou. Opatrovníkovi
se doručuje dle § 32 odst. 6 správního řádu ve spojení s § 72 odst. 1 správního řádu do vlastních rukou.
Poučení:
Proti tomuto usnesení může ustanovený opatrovník podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat
odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u
zdejšího odboru výstavby. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.

Ing. Jan Kupr
vedoucí odboru stavební úřad
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Doručuje se:
1) Jednotlivě
JUDr. MARTINA ČEJKOVÁ, advokátka, IDDS: 3vtqpy
sídlo: Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město
2) Veřejnou vyhláškou
František Kuchař, Nad Proutnicí 20, 250 84 Květnice, okres Praha-východ
Městská část Praha 21 – se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o podání zprávy o vyvěšení a sejmutí
CO: spis

Vyvěšeno:

........................................................

Sejmuto:

........................................................

