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Oznámení o zahájení správního řízení
ve věci ustanovení opatrovníka
dle § 32 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)
Dobrovolný svazek obcí Holicka, IČO 70963355, Holubova 1, 534 01 Holice v Čechách
(dále jen "žadatel") podal dne 31.1.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Výstavba společné stezky Holice - Horní Ředice
Holice
na pozemku parc. č. 2035/1, 2035/7, 2387/4, 2391/12, 2391/18, 2391/22, 2391/28, 2391/35,
2391/37, 2391/49, 4890/2, 4890/4, 4890/5, 4890/18, 6988/6, 6988/7, 6988/8, 9149 v
katastrálním území Holice v Čechách, parc. č. 2379, 2380, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450,
2451, 2453, 2454, 2455, 2456, 2501, 2502, 2522, 2523, 2524, 2525, 2547, 2550, 2559, 2560,
2561, 2562, 2732/2, 2738, 2739, 2742, 2743/1, 2753, 2756, 2760 v katastrálním území Horní
Ředice (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 správního
řádu, ve věci územního řízení o umístění stavby

Oznamuje
v souladu s § 46 správního řádu tímto zahájení správního řízení o ustanovení opatrovníka dle §
32 správního řádu a dle § 47 správního řádu o zahájení řízení vyrozumívá účastníky řízení o
opatrovnictví.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení Vojtěch Čeněk, který je spoluvlastníkem pozemku parc.č.
2446 k.ú. Horní Ředice na listu vlastnickém č.544 pro k.ú. Horní Ředice, dotčeného stavbou, je
osoba neznámá, byl shledán zákonný důvod podle § 32 správního řádu odst.2 písm. e) pro
ustanovení opatrovníka účastníka řízení, Obec Chvojenec v zastoupení starostkou
Jaroslavou Píšovou a to po celou dobu projednávání územního řízení a navazujícího
stavebního řízení projednávaného správními orgány MÚ Holice.
Účastníci řízení mohou podávat námitky a připomínky do 5 ti dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Účastníci mohou nahlížet do spisu dle § 36 odst.3 správního řádu do doby vydání rozhodnutí ve
věci.
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Poučení:
Jako účastník řízení o ustanovení opatrovníka máte v řízení zejména
PRÁVO:
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 příslušející k národnostní menšině, která tradičně a
dlouhodobě žije na území 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. 1 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. 1 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. 1 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 řád)
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)
funkci opatrovníka přijmout, pokud v tom nebrání závažné důvody
-

otisk úředního razítka

Helena Sedláková
zástupce vedoucího odboru životního prostředí a stavebního úřadu
Toto oznámení o zahájení správního řízení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Holice a Obecního úřadu Chvojenec a Obecního úřadu Horní Ředice po dobu 15 ti dnů.
Vyvěšeno……………….
Sejmuto………………………
Potvrzení o vyvěšení bude vráceno zpět na stavební úřad.
Obdrží:
Účastníci řízení
opatrovník
Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu
sídlo: Chvojenec č.p. 30, 534 01 Holice v Čechách
Na vyvěšení:osobě neznámé - opatrovanci
Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh
sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

