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Datum:    25.02.2020       
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

USNESENÍ 

 USTANOVENÍ OPATROVNÍKA  
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti (dále jen „stavební úřad“),  jako  stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 
1 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 2e odst. 1 zákona č.416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů, projednává žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 27.11.2019 podalo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4, které zastupuje 
HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno (dále jen "žadatel"), ve 
věci umístění stavby : 

Dálnice „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.640/1 (orná půda), 641/1 (orná půda), 653/1 (orná půda), 656/1 (orná 
půda), 660/1 (orná půda), 671 (orná půda), 672 (orná půda), 682 (orná půda), 774 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle; 

na pozemku parc.č. 130 (orná půda), 161 (orná půda), 184 (orná půda), 200 (orná půda), 223 (orná půda), 
232 (trvalý travní porost), 257/1 (orná půda), 279/1 (orná půda), 279/2 (orná půda), 288 (orná půda), 293/1 
(orná půda), 293/2 (orná půda), 293/3 (orná půda), 298 (orná půda), 299 (orná půda), 300/4 (orná půda), 305 
(orná půda), 313/1 (orná půda), 320 (orná půda), 499 (trvalý travní porost),  500/2 (orná půda), 500/6 (trvalý 
travní porost), 505/2 (orná půda), 506/1 (orná půda), 506/2 (orná půda), 506/4 (trvalý travní porost), 518/1 
(orná půda), 520 (orná půda), 538/2 (orná půda), 541/1 (orná půda), 541/2 (orná půda), 541/4 (trvalý travní 
porost), 552/1 (orná půda), 552/2 (trvalý travní porost), 553/1 (orná půda), 562/1 (orná půda), 564/1 (orná 
půda), 565 (orná půda), 566 (orná půda), 573/1 (orná půda), 574/4 (orná půda), 574/5 (orná půda), 575/2 
(orná půda), 576 (orná půda), 582 (orná půda), 583/2 (orná půda), 585/1 (orná půda), 591 (orná půda), 637/1 
(ostatní plocha), 642 (orná půda), 643 (ostatní plocha), 651/1 (ostatní plocha), 658 (orná půda), 683/2 (orná 
půda), 688/3 (trvalý travní porost), 688/4 (orná půda), 689/2 (trvalý travní porost), 690 (trvalý travní porost), 
693/2 (orná půda), 694/1 (orná půda), 711/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedliště u Litomyšle; 

na pozemku parc.č.  187/2 (orná půda), 190 (orná půda), 199 (orná půda), 200/2 (orná půda), 204 (orná 
půda), 205 (orná půda), 210/1 (orná půda), 211/1 (orná půda), 218 (orná půda), 223/2 (trvalý travní porost), 
248 (orná půda), 252/1 (orná půda), 254/1 (orná půda), 257/1 (orná půda), 274 (orná půda), 276/1 (orná 
půda), 276/2 (vodní plocha), 276/7 (orná půda), 282, (orná půda), 283 (orná půda), 297 (orná půda), 300 
(orná půda), 307 (orná půda), 322/2 (trvalý travní porost), 323 (trvalý travní porost), 324 (ostatní plocha), 329 
(orná půda), 331/1 (orná půda), 346 (orná půda), 362/1 (orná půda), 375/1 (orná půda), 389/3 (orná půda), 
401/1 (orná půda), 402/1 (orná půda), 407/1 (orná půda), 411/1 (ostatní plocha), 412/1 (ostatní plocha), 
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412/25 (ostatní plocha), 412/30 (ostatní plocha), 412/32 (ostatní plocha), 412/33 (ostatní plocha), 412/34 
(ostatní plocha), 412/35 (ostatní plocha), 412/36 (ostatní plocha), 412/37 (orná půda), 412/38 (ostatní plocha), 
412/39 (ostatní plocha), 412/40  (ostatní plocha), 412/41 (ostatní plocha), 416/5 (trvalý travní porost), 416/6 
(ostatní plocha), 416/7 (ostatní plocha), 416/9 (ostatní plocha), 420/1 (orná půda), 421 (orná půda), 424 
(ostatní plocha), 426/1 (orná půda), 429/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kornice; 

na pozemku parc.č. 409/3 (trvalý travní porost), 420/2 (orná půda), 421 (orná půda), 423/3 (orná půda), 423/4 
(orná půda), 423/5 (orná půda), 1601/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Němčice u České Třebové; 

na pozemku parc.č.  300/3 (orná půda), 302/1 (orná půda), 310/4 (orná půda), 310/5 (orná půda), 310/6  
(orná půda), 310/8 (orná půda), 310/11 (orná půda), 310/12 (orná půda), 313/2 (orná půda), 

313/3 (orná půda), 325/3 (orná půda), 325/4 (orná půda), 325/6 (orná půda), 346/4 (orná půda), 346/6 (orná 
půda), 346/7 (orná půda), 346/9 (trvalý travní porost), 346/10 (orná půda), 366/2 (orná půda), 366/3 (orná 
půda), 366/4 (orná půda), 368 (orná půda), 369 (orná půda), 420/1 (orná půda), 429/4 (orná půda), 429/6 
(orná půda), 429/8 (orná půda), 430/3 (orná půda), 430/4 (orná půda), 439/1 (orná půda), 440/2 (orná půda) 
v katastrálním území Lány u Litomyšle; 

na pozemku parc.č.1972 (orná půda), 1974 (orná půda), 1978/3 (orná půda), 1982 (orná půda), 1984/1 (orná 
půda), 1986 (orná půda), 1988 (orná půda), 2071/2 (orná půda), 2072 (orná půda), 2073 (orná půda), 2076/2 
(orná půda),   2107/1 (orná půda), 2108 (orná půda), 2109 (orná půda), 2110/1 (orná půda), 2112 (orná 
půda), 2113 (orná půda), 2123/1 (orná půda), 2123/2 (orná půda), 2124 (orná půda), 2172/3 (orná půda), 
2172/9 (ostatní plocha), 2240/1 (ostatní plocha), 2243/1 (orná půda), 2253/4 (orná půda) v katastrálním 
území Litomyšl. 
 
 
Stavební úřad podle § 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 

 
účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy): 
 
Hugo Schubert, č.p. 7, Sedliště (dle LV č.113 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle vlastník dotčeného 
pozemku parc.č.293/1 v k.ú.Sedliště u Litomyšle – podílu 1/2) 
 
Primula Schubertová, č.p. 7, Sedliště (dle LV č.113 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle vlastník 
dotčeného pozemku parc.č.293/1 v k.ú.Sedliště u Litomyšle – podílu 1/2) 
 
Božena Pecoldová, Velké Náměstí 63, Žďár nad Sázavou (dle LV č.124 pro katastrální území Sedliště u 
Litomyšle vlastník podílu 1/6 dotčených pozemků parc.č.688/3 a parc.č.688/4 v k.ú.Sedliště u Litomyšle) 
 
 
opatrovníka : 
 
Mgr. Petru Zimovou, nar. 22.9.1985, Dukelská 975, 570 01 Litomyšl. 
 
 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 
Mgr. Petra Zimová, nar. 22.9.1985, Dukelská 975, 570 01 Litomyšl 
osoby neznámé: 
Hugo Schubert, č.p.7, Sedliště  
Primula Schubertová, č.p.7, Sedliště  
Božena Pecoldová, Velké Náměstí 63, Žďár nad Sázavou  
 
 
 
Odůvodnění : 
 
Stavební úřad na základě podané žádosti vede územní řízení na výše uvedenou stavbu.  
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Mezi účastníky výše uvedeného řízení byli zahrnuti i vlastníci dotčeného pozemku parc.č.293/1 v katastrálním 
území Sedliště u Litomyšle – Hugo Schubert a Primula Schubertová. Jedná se o účastníky dle § 85 odst.2 
písm.a) stavebního zákona, kterým se oznámení o zahájení územního řízení doručuje jednotlivě. Na 
příslušném listu vlastnictví LV č.113 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle nejsou u těchto osob uvedena 
rodná čísla (identifikátor), ani celá adresa (chybí směrovací číslo) Současně je na listu vlastnictví uvedena 
poznámka o nedostatečně identifikovaném vlastníkovi a o předání těchto údajů do evidence Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Stavební úřad kontaktoval Obec Sedliště (u Litomyšle) ve věci 
sdělení o existenci výše uvedených osob. Stavebnímu úřadu bylo sděleno, že výše uvedené osoby nejsou 
hlášeny k trvalému pobytu v Obci Sedliště.  
 
Mezi účastníka výše uvedeného řízení byl zahrnut i vlastník podílu 1/6 dotčených pozemků parc.č.688/3 a 
parc.č.688/4 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle – Božena Pecoldová. Jedná se o účastníka dle § 85 
odst.2 písm.a) stavebního zákona, kterému se oznámení o zahájení řízení doručuje jednotlivě. Na příslušném 
listu vlastnictví LV č.124 pro katastrální území Sedliště u Litomyšle není u této osoby uvedeno rodné číslo 
(identifikátor), ani celá adresa (chybí směrovací číslo) Současně je na listu vlastnictví uvedena poznámka o 
nedostatečně identifikovaném vlastníkovi a o předání těchto údajů do evidence Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. Stavební úřad kontaktoval Městský úřad Žďár nad Sázavou ve věci sdělení o 
existenci výše uvedené osoby. Stavebnímu úřadu bylo sděleno, že výše uvedená osoba není hlášena 
k trvalému pobytu ve Žďáru nad Sázavou.  
 
Žadatel současně upozornil stavební úřad na skutečnost, že výše uvedeným osobám se nepodařila doručit 
korespondence ve věci seznámení s výše uvedenou stavbou před podáním žádosti o vydání územního 
rozhodnutí.  
 
Stavební úřad dále kontaktoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Svitavy, který stavebnímu úřadu sdělil, že probíhá šetření ve věci dohledání výše uvedených 
vlastníků dotčených pozemků dle § 65 katastrálního zákona č.256/2013 Sb., v platném znění, a toto nebylo 
doposud ukončeno. 
 
Stavebnímu úřadu se nepodařilo ze své úřední činnosti, ani v rámci součinnosti zjistit data narození, případně 
úmrtí, místa pobytu ani jiné bližší údaje, které by mohly vést k identifikaci výše uvedených osob. Stavební 
úřad na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že se jedná o osoby, které nejsou známy. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu a výše uvedené osoby jsou účastníky řízení dle § 
27 odst.1 správního řádu, kterým má být ve správním řízení uložena povinnost nebo odňato právo, stavební 
úřad těmto účastníkům ustanovil opatrovníka v souladu s § 32 odst. 2 písm.e) správního řádu. Stavební úřad 
ustanovil jako opatrovníka fyzickou osobu, u které se předpokládá, že bude řádně hájit zájmy výše uvedených 
osob, z hlediska vztahu k výše uvedeným osobám je nestranná a s ohledem na své postavení schopná plnit 
funkci opatrovníka. Stavební úřad ustanovil jednoho opatrovníka pro všechny výše uvedené osoby, protože 
jejich oprávněné zájmy si vzájemně neodporují. Ustanovený opatrovník vyslovil s opatrovnictvím předběžný 
souhlas.  
 
V souladu s § 32 odst.4 správního řádu ustanovený opatrovník je povinen funkci opatrovníka přijmout, pokud 
mu v tom nebrání závažné důvody. V souladu s § 32 odst.8 správního řádu funkce opatrovníka zaniká, 
jakmile pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven (po ukončení územního řízení). 
 
 
 
Poučení : 
 
Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5  správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, k Ministerstvu dopravy ČR, které o odvolání rozhodne, a to cestou Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, u 
něhož se odvolání podává. 
 
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. 
 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 
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Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 
náklady stavební úřad. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  
 
 
 
 
 
                       otisk úředního razítka 

 Ing. Ladislav Umbraun 
                                                                       vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
                                      v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
                                               vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 
 

 

V souladu s § 25 odst.1 správního řádu se osobám, které nejsou známy, doručuje veřejnou vyhláškou. 

 

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad 
Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro právní 
účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení na úřední desce a současně zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
Obdrží : 
 
účastníci (dodejky) 
Mgr. Petra Zimová, Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl (adresa pro doručování) 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou) 
Hugo Schubert, č.p.7, Sedliště  
Primula Schubertová, č.p.7, Sedliště   
Božena Pecoldová, Velké Náměstí 63, Žďár nad Sázavou  
 
na vědomí : 
HBH Projekt spol. s r.o., IČ 449 61 944, Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno 
 
k vyvěšení na úřední desce : 

- Krajský úřad Pardubického, elektronická deska, Komenského náměstí 120, Pardubice 
- Obecní úřad Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice 
- Obecní úřad Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl 
- Obecní úřad Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl 
- Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

 
 
 
Vyřizuje:   oprávněná úřední osoba Iveta Hanušová 
Telefon:   466026162 
E-mail:    iveta.hanusova@pardubickykraj.cz 
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