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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 13160/2019 OV 04  V Uhříněvsi dne: 22.11.2019 

Sp. zn.: MC22 1491/2018 OV 04   

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Julie Máslová 

 271 071 869 

 julie.maslova@praha22.cz 

     

 
 

 

USNESENÍ 

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA 

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 

odst. 1 písm. c) a odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, který Ministerstvo pro místní rozvoj ČR opatřením č.j. 

MMR-6584/2018-83/404 ze dne 21.2.2018 stanovilo k provedení územního řízení a vydání rozhodnutí ve 

věci žádosti pro stavbu nazvanou  

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále jen SOKP 511) 

na pozemcích v katastrálním území Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí 

u Říčan a Kolovraty, to vše v obci Praha, a v katastrálním území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky, 

to vše ve Středočeském kraji, kterou dne 25.9.2018 podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČ 

65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, kterého na základě plné moci zastupuje Ateliér 

projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČ 61853267, Ohradní 1443/24b,   140 00 Praha 4 - Michle, 

vydává toto usnesení:  

 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)  

u s t a n o v u j e 

účastníku řízení:  

neznámé osobě – právnímu nástupci po Heleně Gantnerové, nar. 13.8.1948, naposledy adresou 

Zámecká č.p. 626, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, která zemřela dne 10.11.2019,  

 

jako opatrovníka JUDr. Martinu Čejkovou, advokátku (datum nar. 25.9.1983) ev. č. ČAK 14707, s 

doručovací adresou Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

 
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

- právní nástupce Heleny Gantnerové, nar. 13.8.1948, naposledy adresou Zámecká č.p. 626, 378 16 

Lomnice nad Lužnicí (opatrovanec)  

- JUDr. Martina Čejková, advokátka, nar. 25.9.1983, s doručovací adresou Václavské nám. 828/23,    

110 00 Praha 1 - Nové Město (opatrovník) 
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Odůvodnění:  

Dne 25.9.2018, byla Odboru výstavby ÚMČ Praha 22 doručena žádost o vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby SOKP 511, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČ 65993390, Na 

Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, zastoupený na základě plné moci společností Ateliér 

projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČ 61853267, Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 – Michle.  

Opatřením ze dne 4. 6. 2019 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a nařídil veřejné ústní 

jednání, které se konalo dne 24. 7. 2019. Oznámení o zahájení řízení bylo paní Gantnerové doručeno 

prostřednictvím datové schránky dne 4.6.2019. 

Stavební úřad opatřením č.j. P22 12531/2019 OV 04 ze dne 8.11.2019 oznámil pokračování řízení a 

nařídil opakované veřejné ústní jednání. Dne 20.11.2019 obdržel stavební úřad informaci o 

znepřístupnění datové schránky paní Gantnerové a kontrolou v registru osob zjistil, že paní Helena 

Gantnerová zemřela. 

Zemřelá byla ve vedeném řízení účastníkem dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, a to jako 

vlastník případně spoluvlastník stavbou dotčených pozemků č.parc. 744/173, 744/378, 795/7 (list 

vlastnictví 1876), č.parc. 764/1, 764/4, 766/2, 779/1, 779/2, 780/1, 785/1, 785/3, 786 (list vlastnictví 

1552) a č.parc. 800/2 (list vlastnictví 1551), vše v katastrálním území Kolovraty. Telefonickým dotazem 

na soud v Jindřichově Hradci stavební úřad zjistil, že soud dosud neobdržel doklady o úmrtí (doklady 

jsou běžně zasílány do 3 týdnů po úmrtí) a není tudíž stanoven notář, který bude vyřizovat po zesnulé 

pozůstalost. Nelze tak v dané chvíli zjistit informace o právních nástupcích zemřelého, kteří se stanou 

v důsledku smrti této osoby účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že zahájení o pokračování územního 

řízení bylo již oznámeno a byl stanoven termín veřejného jednání, bude této dosud neznámé osobě 

stanoven opatrovník.  

V daném případě se jedná o osobu, která má postavení účastníka řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona, tj. jedná se o vlastníka/spoluvlastníka pozemků, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn, tedy pozemků nezbytně nutných k uskutečnění stavby.  

Protože rozhodnutím ve věci může být uvedený účastník na svých právech dotčen, je Odbor výstavby 

ÚMČ Praha 22 povinen k obhajování práv tohoto účastníka se zřetelem na povahu projednávané věci 

ustanovit opatrovníka dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu, který bude ve vedeném 

územním řízení hájit jeho zájmy.  

Dle 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. S ohledem na skutečnost, že se v 

daném případě jedná o osobu, která není Odboru výstavby ÚMČ Praha 22 známa, tak nebylo zjištěno, že 

by existovala jakákoliv osoba, která by měla tuto osobu, již má být ustanoven opatrovník, v péči.  

Opatrovníkem Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 ustanovil tzv. jinou osobu, u které lze předpokládat, že 

bude řádně a svědomitě hájit jeho zájmy, a to osobu s právnickým vzděláním, u které současně není 

Odboru výstavby ÚMČ Praha 22 známo, že by měla takový zájem na výsledku řízení, který by 

odůvodňoval obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.  

Opatrovník vyslovil s opatrovnictvím předběžný souhlas.  

Dle ustanovení § 32 odst. 8 správního řádu funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominou důvody, pro 

které byl opatrovníkem ustanoven.  

Usnesení se neznámé osobě doručuje dle § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou. 

Opatrovníkovi se doručuje dle § 32 odst. 6 správního řádu ve spojení s § 72 odst. 1 správního řádu do 

vlastních rukou.  

Oznámení o pokračování řízení č.j. P22 12531/2019 OV 04 ze dne 8.11.2019 bylo opatrovníkovi již 

doručeno dne 11.11.2019, proto je není nutno zasílat opakovaně. 
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Poučení:  

Proti tomuto usnesení může ustanovený opatrovník podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat 

odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u 

zdejšího odboru výstavby. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný 

účinek.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á  

otisk úředního razítka                                pověřená vedením odboru výstavby  

 

 

 

 

 

 

Obdrží:  

účastníci (dodejky)  

- JUDr. MARTINA ČEJKOVÁ, advokátka, IDDS: 3vtqpy3  

    sídlo: Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

 

Doručuje se neznámé osobě – právnímu nástupci Heleny Gantnerové, nar. 13.8.1948, naposledy adresou 

Zámecká č.p. 626, 378 16 Lomnice nad Lužnicí – veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce, se 

zveřejněním umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem od vyvěšení na úřední 

desce ÚMČ Praha 22 se písemnost považuje za doručenou.  

 

Co: -spis, evidence 
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