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U S N E S E N Í
Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu,
jako stavební úřad příslušný podle ust. § 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 jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ust. § 32 odst. 2 písm. e)
správního řádu rozhodl dne 23.11.2020 v řízení o žádosti o vydání společného povolení stavby
nazvané "Sportovní zařízení a mateřská škola" (dále jen "stavba") na pozemcích parcelních čísel
143, 148, 149, 165 v katastrálním území Žabeň, kterou podala dne 14.08.2019 Obec Žabeň,
IČ 00576867, Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň, kterou zastupuje na základě plné moci Mgr. Jiří Kubala,
IČ 72015446, J. V. Sládka 35, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen "žadatel") u Magistrátu města FrýdkuMístku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební
úřad"), t a k t o:

Františku Kudělkovi

se ustanovuje

Mgr. Petr Klimek
nar. 13. 12. 1978
bytem Kunčice pod Ondřejníkem 141
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
jako opatrovník účastníka řízení dle ust. § 94k písm. d) stavebního zákona, který není znám.

Odůvodnění:
Podáním žádosti o vydání společného povolení dne 14.08.2019 pro stavbu nazvanou "Sportovní
zařízení a mateřská škola" na pozemcích parcelních čísel 143, 148, 149, 165 v katastrálním území
Žabeň bylo u stavebního úřadu zahájeno společné řízení vedené pod spisovou značkou
MMFM_S 16567/2019/OÚRaSŘ/Dzi.
Účastník řízení pan František Kudělka, který je ve společném řízení účastník dle ust. § 94k písm. d)
stavebního zákona, jako spoluvlastník pozemku parcelní číslo 143 v katastrálním území Žabeň, je ve
výpisu z katastru nemovitostí na LV č. 43 identifikován pouze jménem a příjmením. V poznámce na LV
č. 43 je uvedeno: Předání údaje o nemovitosti do evidence ÚZSVM, Nedostatečně identifikovaný

vlastník, povinnost k pozemku parcelní číslo 143 v katastrálním území Žabeň.
Z výše uvedeného vyplývá, že pan František Kudělka – účastník předmětného společného řízení jako
spoluvlastník citovaného pozemku je osobou, která není známa. Dle ust. § 32 odst. 2 písm. e)
správního řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám, které nejsou známy. Dle ust. § 32 odst. 4
správního řádu pak opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník
ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Za vhodnou osobu k ustanovení opatrovníka
účastníkovi předmětného společného řízení panu Františku Kudělkovi lze v daném případě považovat
Mgr. Petra Klímka, neboť je právníkem a nejsou žádné pochybnosti ani obavy o tom, že bude řádně
hájit zájmy opatrovance.
Účastníci řízení:


František Kudělka – spoluvlastník pozemku parcelní číslo 143 v katastrálním území Žabeň



Mgr. Petr Klímek, Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 141, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat
do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 FrýdekMístek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.
Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1
správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí
mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
Magistrát města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu
na jeho náklady.

Ing. Pavel Hrtús v. r.
referent oddělení stavebního řádu
Obdrží:
Opatrovník:
1. Mgr. Petr Klímek, Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 141, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem (osobně)
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Opatrovanec:
2. František Kudělka (veřejnou vyhláškou - § 25 odst. 1 správního řádu)
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