
Masarykovo nám. 137   tel.: + 420 573 501 911    http://www.bystriceph.cz 
768 61 Bystřice pod Hostýnem   fax: + 420 573 501 968    e-mail:posta@mubph.cz 

 

 

*MBPHX00L08XC* 
MBPHX00L08XC 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
        ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 
 

SP. ZN.: SÚ/11/2021/Ši-10/U-125 
Č. J.: MUBPH   3983/2021 

OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová  
 Lenka Šindelková 

TEL.: 573 501 936 
E-MAIL: lenka.sindelkova@mubph.cz 

DATUM: 23.2.2021 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Usnesení o 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“)   

rozhodl ve věci účastníka řízení Matulové Evy (nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců 
míru 869/38c, Kopřivnice, která zemřela 23.06.2018, dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) 
správního řádu takto: 

paní Matulové Evě (nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců míru 869/38c, Kopřivnice, 
která zemřela 23.06.2018 se ustanovuje v řízení 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“ (vedeném pod sp.zn. 
SÚ/11/2021) opatrovník: 
  
Obec Loukov, IČ: 287440, Loukov č.p. 199, 768 75 Loukov u Kroměříže. 

Odůvodnění 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
příslušný stavební úřad vede řízení 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“ (vedeném pod sp.zn. SÚ/11/2021). 

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. Dle sdělení notáře ze dne 23.10.2020 Nd 337/2018 zůstavitelka nezanechala 
žádné dědice. 

Přípisem č.j. MUBPH 263/2021 z 05.01.2021 stavební úřad požádal Milenu Lučanovou, nar. 
14.01.1966, Pionýrská č.p. 731, 742 21 Kopřivnice, jako spoluvlastníka výše uvedených 
nemovitostí, aby nejpozději do 5-ti dnů od doručení sdělení, sdělila stavebnímu úřadu, zda je 
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ochotna plnit v řízení vedeném stavebním úřadem ve výše uvedené věci funkci opatrovníka 
shora uvedené Matulové Evě (nar. 04.05.1958), naposledy bytem Obránců míru 869/38c, 
Kopřivnice. Dne 19.01.2021 (ve stanovené lhůtě) oznámila stavebnímu úřadu, že funkci 
opatrovníka vykonávat nebude. 

Stavební úřad opatřením ze dne 25.01.2021 pod č.j. MUBPH 1662/2021 oznámil zahájení 
řízení ve věci ustanovení opatrovníka a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu 
dal 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, 
určil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení; současně je řádně a srozumitelně poučil o 
jejich právech a povinnostech. Ve stanovené lhůtě nebylo stavebnímu úřadu doručeno žádné 
vyjádření účastníků řízení. 

Z výše uvedených důvodu byla stanovena Obec Loukov, IČ: 287440, Loukov č.p. 199, 768 75 
Loukov u Kroměříže, opatrovníkem. 

Stavební úřad rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku usnesení, za použití právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru SŘ a 
ŽP Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, podáním učiněným u zdejšího odboru ÚP a SŘ 

Podané odvolání nemá dle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 

 
 
 
 
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 usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne ........................ Sejmuto dne........................ 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
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 


