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USNESENÍ 

USTANOVENÍ  OPATROVNÍKA 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán v řízení o žádosti 
ve věci:  

Vodovodní přípojka pro objekt na pozemku p.č. st. 2652/1 v k.ú. Litoměřice 

na pozemku parc. č. 2573/8, 2604/2, 2604/8, 2605/5, 2618/2, 2618/5, 2619, 2620/1, 
2650/5, 2652/1, 2653/2, 2653/14 v katastrálním území Litoměřice  

kterou dne 1.2.2023 podal  

Jindřich Müller, nar. 15.9.1984, Malíč 19, 412 01 Malíč, 
kterého zastupuje CPA projekt - Ing. Lukáš Počík, IČO 86769413, Elišky Krásnohorské 
1717/10, 412 01 Litoměřice (dále jen žadatel) 

podle § 32 odst. 2 písm. d) a písm. e) a podle § 32 odst. 5 správního řádu  

ustanovuje  

účastníku řízení oprávněného k udělení souhlasu dle § 184a) stavebního zákona,  

kterým je neznámý vlastník, adresa neznámá - pozemku parc. č. 2604/2 v katastrálním 
území Litoměřice – dle výpisu z katastru nemovitostí k datu 10.3.2023   
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(dále jen “účastník“) opatrovníka: 

Město Litoměřice, IČ: 00263958, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice - Město, 412 
01 Litoměřice 1 
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Litoměřice, IČ: 00263958, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 
01 Litoměřice 1 
 

Odůvodnění: 

Žadatel dne 1.2.2023 oznámil záměr dle §96 stavebního zákona. Stavební úřad shledal, 
že oznámení záměru nemá předepsané náležitosti a vyzval dne 13.2.2023 oznamovatele 
záměru k odstranění nedostatků podání. Žadatel nedoložil podle § 96 odst. 3 písm. a) souhlas 
k umístění stavebního záměru podle § 184a) stavebního zákona. Stavební úřad rozhodl dle 
10.3.2023 podle § 96 odst. 5 stavebního zákona o provedení územního řízení a řízení přerušil. 
Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí. Právní moci usnesení 
je zahájení územního řízení. 

Záměr představuje stavbu vodovodní přípojky pro objekt na pozemku p.č. st. 2652/1 v k.ú. 
Litoměřice, která povede přes pozemky parc. č. 2573/8, 2604/2, 2604/8, 2605/5, 2618/2, 
2618/5, 2619, 2620/1, 2650/5, 2652/1, 2653/2, 2653/14 v katastrálním území Litoměřice. 
Pozemek p.č. 2604/2 k.ú. Litoměřice (druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná 
plocha), vlastnické právo neznámý vlastník, adresa neznámá, zapsáno na LV 11000  k datu 
10.3.2023  Vzhledem k tomu, že dosud nejsou známi vlastníci tohoto pozemku p.č. 2604/2 k.ú. 
Litoměřice, nelze tudíž nikoho kontaktovat, správní orgán je povinen podle § 32 odst. 2 písm. d, 
e) správního řádu ustanovit těmto osobám opatrovníka, který je bude v řízení zastupovat. 
Opatrovník se svým určením za opatrovníka předem sdělil ústní souhlas. 

Poučení účastníků: 

Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem 
nebo nabyl procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje  podáním u zdejšího správního 
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  
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Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

 

 

 

Petra Kellerová 

oprávněná úřední osoba stavebního úřadu 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, což bude níže rovněž potvrzeno.  

 

 

Vyvěšeno dne: ..……………………………  Sejmuto dne: ……………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 

 

Jméno, příjmení, funkce osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:  

Lenka Gmitterová, administrativa stavebního úřadu 

 

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

 

Doručí se 
opatrovník (doručenka) 
Město Litoměřice, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01  Litoměřice 1 
spis – archiv SÚ 
MÚ-stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice 
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