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Veřejná vyhláška 
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka 

 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., - o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), a 
jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
v úplném znění, (dále jen „správní řád“) vede řízení pod sp.zn. SÚ 11/2021 ve věci nařízení 
odstranění stavby: „Objekt rodinného domu č.p. 38 v Libosvárech  na pozemku parc.č. 
st. 34/2, parc. č. 15/2, 15/3 v katastrálním území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem“. 

Shora specifikovaná stavba a pozemky jsou dle LV č. 144 ve spoluvlastnictví Matulové Evy 
(nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců míru 869/38c, Kopřivnice, která zemřela 
23.06.2018. 

Stavební úřad konstatoval, že tímto je naplněno ustanovení § 32 odst. 2 písmeno e) správního 
řádu pro ustanovení opatrovníka shora uvedené osobě. 

 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, v souladu 
s ustanovením § 32 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), podle § 46 správního řádu oznamuje 
zahájení řízení o  

ustanovení Obce Loukov, IČ: 287440, Loukov č.p. 199, 768 75 Loukov u Kroměříže, 
opatrovníkem pro: 

- spoluvlastníka Objektu rodinného domu č.p. 38 v Libosvárech a pozemků parc.č. st. 
34/2, parc. č. 15/2, 15/3 v katastrálním území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, 
Matulové Evy (nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců míru 869/38c, Kopřivnice, 
která zemřela 23.06.2018, (nelze dohledat a ověřit v registru obyvatel).  

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává správní orgán účastníkům řízení 
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí, a 
k tomu jim, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu, 

 

určuje lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 
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Poučení: 

 
Jako účastník řízení o ustanovení opatrovníka máte v řízení zejména: 
 
PRÁVO: 

- namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozvíte, k námitce se nepřihlédne, pokud 
jste o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku 
neuplatnil 

- pokud, prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka 
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 
správního řádu) 

- pokud jste občan České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a 
jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

- zvolit si zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou 
lze udělit i ústně do protokolu, v téže věci můžete mít k současně pouze jednoho 
zmocněnce (§ 33 odst. l správního řádu) 

- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, 
přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své 
návrhy (§ 36 odst. l správního řádu) 

- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 

správního řádu) 
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. l správního řádu) 
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 

odst. 4 správního řádu) 
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš 

prospěch i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu) 
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) 

  
POVINNOST: 

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního 
řádu) 

- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů 
pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 

- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 
- hájit zájmy opatrovance (§32 správního řádu) 

 
 
 
 
otisk razítka 
 

Ing. Ludmila DOSTÁLOVÁ  v. r. 
vedoucí odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
 

Lenka ŠINDELKOVÁ 
referent odboru ÚP a SŘ 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Doručí se: 
Účastník řízení o ustanovení opatrovníka: 
Obec Loukov, IČ: 287440, Loukov č.p. 199, 768 75 Loukov u Kroměříže 
 
 
Veřejnou vyhláškou prostřednictvím: MěÚ Bystřice pod Hostýnem odboru vnitřní správy 
                                prostřednictvím: Obecní úřad Loukov, Loukov č.p. 199, 768 75 Loukov u 

Kroměříže 
Matulová Eva (nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců míru 869/38c, Kopřivnice 
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