KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Sp.zn.: KÚOK/70532/2020/OSR/7000

Olomouci dne 22. září 2022

Č.j.: KUOK 99429/2022

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karla Hošková
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc. Ing. Hana Mazurová
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: -/-

USNESENÍ
USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR
KÚOK), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) a podle ust. § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve
znění zákona do 31. 12. 2020, v řízení o žádosti ze dne 3. 3. 2020 o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:
MODERNIZACE TRATI BRNO - PŘEROV
5. stavba Kojetín - Přerov
(dále jen "stavba") umístěná na pozemcích ve Zlínském kraji - na pozemcích v
katastrálních územích Chropyně, Bezměrov, Kyselovice, Žalkovice, Postoupky, Hradisko,
Miňůvky, a na pozemcích v Olomouckém kraji - na pozemcích v katastrálních územích
Kojetín, Popůvky u Kojetína, Říkovice u Přerova, Kanovsko, Vlkoš u Přerova, Věžky, Horní
Moštěnice, Bochoř, Lověšice u Přerova, kterou podala společnost Správa železnic, státní
organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město,
zast. Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,
kterou zastupuje společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, se
sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
ustanovuje
podle ust. § 32 odst. 2 písm. e) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných
předpisů, (dále jen „správní řád“) účastníku řízení:
paní Josefa Huňáčková, neznámé rodné číslo (971029) nebo datum narození, adresa
(dle výpisu z katastru nemovitostí) Kroměřížská 114, 752 01 Kojetín (jako
spoluvlastník pozemku parc. č. 1005/7 (ostatní plocha), (spoluvlastnický podíl id.
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1/306) a spoluvlastník pozemku parc. č. 1005/9 (ostatní plocha), (spoluvlastnický podíl
id. 1/306) oba pozemky v katastrálním území Kojetín)
opatrovníka:
Město Kojetín, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín I - Město,
752 01 Kojetín
Odůvodnění
Účastník řízení, paní Josefa Huňáčková, je na listu vlastnictví (LV) č. 159 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, v katastrálním území Kojetín uvedena jako
spoluvlastník pozemků parc. č. 1005/7 (ostatní plocha) a parc. č. 1005/9 (ostatní plocha)
oba pozemky v katastrálním území Kojetín bez příslušných identifikátorů.
Odbor SR KÚOK požádal dne 25. 8. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Ostrava, Odbor odloučené pracoviště Přerov (ÚZSVM), o
sdělení osobních údajů tohoto účastníka. Dne 2. 9. 2022 tento úřad sdělil, že k uvedené
osobě nedisponují žádnými bližšími informacemi. Dále Odbor SR KÚOK stejně jako
v případě ÚZSVM požádal Odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení
správních činností KÚOK o sdělení osobních údajů účastníka paní Josefy Huňáčkové
z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO); načež bylo tímto
správním orgánem Odboru SR KÚOK, v souladu s ust. § 4 zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, sděleno, že jmenovaná osoba nebyla v AISEO nalezena.
Protože osobu nebylo možné dostatečně identifikovat, jedná se o osobu neznámou.
Uvedený pozemek v katastrálním území Kojetín je nezbytně nutný k uskutečnění záměru
a vlastník těchto pozemků má v řízení postavení účastníka řízení podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, kterému se písemnosti doručují jednotlivě.
Odbor SR KÚOK proto postupoval v souladu s ust. § 2 odst. 5 správního řádu a osobě,
která není známa, ustanovil podle ust. § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu opatrovníka,
který ho zastupuje v řízení. Funkce opatrovníka zaniká dnem, kdy pominou důvody, pro
něž byl opatrovník ustanoven.
Podle 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. Tato
osoba je povinna funkci opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody.
Stavební úřad ustanovil opatrovníkem obec, na jejímž území a v jejímž katastru se
předmětný stavební záměr umisťuje a na jejímž území má účastník řízení paní Josefa
Huňáčková ve spoluvlastnictví výše uvedené pozemky, i poslední známou adresu
uvedenou v katastru nemovitostí, což dle názoru Odboru SR KÚOK může usnadnit hájit
zájmy zastoupeného.
Ustanovení § 32 odst. 6 správního řádu stanoví, že usnesení o ustanovení opatrovníka se
oznamuje pouze tomu, kdo je ustanovován opatrovníkem. Podle závěru č. 28 ze zasedání
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 6. 3. 2006, v řízení, v němž má
být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se těmto osobám, pokud jsou
neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, a
osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. Zároveň se jim podle ust. § 25 odst. 1
správního řádu bude doručovat veřejnou vyhláškou. Z toho vyplývá, že je-li v řízení
ustanoven osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří
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doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, opatrovník, správní orgán doručuje podle
ust. § 34 odst. 2 tomuto opatrovníkovi. Vzhledem k ust. § 25 odst. 1 správního řádu je
nutné doručovat písemnosti účastníkovi řízení i veřejnou vyhláškou. S ohledem na ust.
§ 34 odst. 2 správního řádu nebude mít doručení veřejnou vyhláškou účinky pro běh lhůt
— bude mít pouze pořádkový charakter. V daném ohledu dojde k souběžnému využití
obou institutů, ovšem účinky z hlediska doručení bude mít doručení opatrovníkovi. Ke
shodným závěrům dospěla i judikatura (srov. rozsudek NSS ze dne 4. 4. 2019, čj. 7 As
134/2018-26). Proto Odbor SR KÚOK doručuje toto usnesení i formou veřejné vyhlášky
vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje účastníku řízení, paní
Josefě Huňáčkové, která je osobou neznámou.
Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení. O odvolání rozhoduje
Ministerstvo dopravy. Odvolání se podává prostřednictvím správního orgánu, který
usnesení vydal, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje
kraje.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 ve spojení s ust. § 82 odst. 2
správního řádu a podává se v počtu stejnopisů, uvedeném v ust. § 82 odst. 2 správního
řádu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Odvolání nemá odkladný účinek.
Účastníci řízení, kterým se doručuje do vlastních rukou:
1. Město Kojetín, IČ 00301370, se sídlem Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01
Kojetín
Účastníci řízení, kteří se o vydaném usnesení vyrozumí veřejnou vyhláškou:
Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením rozhodnutí na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí považuje za doručené.
otisk úředního razítka

Ing. Bc. Hana Mazurová
vedoucí oddělení stavebního řádu
Odboru SR KÚOK

Dále obdrží na vědomí:
1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, se sídlem Legionářská 1085/8,
779 00 Olomouc
2. Krajský úřad Olomouckého kraje - úřední deska (se žádostí o bezodkladné vyvěšení
tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem
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umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět Odboru SR KÚOK s vyznačenými
údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)
3. ad/a – 328.4 - A/5
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Olomouckého kraje.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

…………………………….
Razítko a podpis
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