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    V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

USNESENÍ 

 

 Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení 

vodního hospodářství a zemědělství, jako příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a dále jako orgán 

státní správy myslivosti dle ust. §§ 57 odst. 4 a 60 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále "MMPr ") 

r o z h o d l 

podle  § 32 odst. odst. 2 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále „správní řád“), účastníkům řízení z řad dědiců, kteří doposud nejsou známy po 

zemřelé:  

        Boženě Prášilové, nar. 17.11.1900, posledně bytem: Tršice 242, 783 57 Tršice  

   

u s t a n o v i t 

následující právnickou osobu : Obec Tršice, IČ: 00299588,  

                 se sídlem: Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice,  

 

jako opatrovníka pro hájení práv účastníkům řízení ve věci návrhu na změnu 

společenstevních honiteb Tršice-Zákřov a Kokory, ve správním řízení vedeném pod sp.zn. 

MMPr/161435/2015/STAV/ZEM/He z důvodu, že  se jedná o osoby, které nejsou známy. 

 

O d ů v o d n ě n í: 

 

MMPr byla dne 16.12.2015 doručena žádost Metropolitní kapituly u svatého Václava 

v Olomouci, IČ 60799358, Biskupské náměstí 841/2, Olomouc o změnu honiteb přičleněním 

podle ust. § 31 odst.4 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozd. předpisů, část honební 

pozemky na ploše 140,6 ha, nově zapsaných na LV 1046 pro k.ú. Tršice. Dále byl v rámci 

doplnění výše uvedeného podání tímto navrhovatelem dne 14.1.2016 rozšířen návrh o 

přičlenění dalších honebních pozemků jiných vlastníků, a to p.č. 689/2, 717/4, 717/7, 717/8, 

717/10, 717/11, 717/12, 717/14, vše v k.ú. Tršice.  

 

V rámci doručování novým účastníkům řízení došlo k pokusu o doručování písemnosti  

i vlastníku p.č. 717/11 v k.ú. Tršice, kterým je doposud vedena pí. Božena Prášilová, posledně 

bytem Tršice č. 242. V rámci pokusu o doručení písemností MMPr byla poštovním 



doručovatelem učiněna poznámka o nedoručení písemností z důvodu, že tento adresát je na 

uvedené adrese neznámý.    

Proto na základě těchto pochybností byla MMPr odeslána na místně příslušný soud 

žádost o sdělení, zda se jedná o žijící osobu, případně zda proběhl nebo probíhá na majetek 

této osoby dědické řízení. Z důvodu, že se může jednat v případě neznámých dědiců, nebo 

jejich právních nástupců o osoby, které nejsou správnímu orgány známy, tímto vznikla 

nutnost samostatného řešení takto vzniklé předběžné otázky, kterou je spolehlivé zjištění nebo 

řešení zastoupení účastníka v řízení. Přípisem ze dne 29.9.2016 bylo ze strany příslušného 

notáře jako ustanoveného soudního komisaře sděleno na vyžádání stavu o dědickém řízení, že 

vzhledem k nesoučinnosti dědiců, případně jejich právních nástupců, nelze předpokládat ani 

brzké skončení věci. Tato přetrvávající skutečnost byla MMPr potvrzena dotazem u příslušné 

notářské kanceláře v den vydání tohoto usnesení.     

 

Tam, kde je účastník řízení neznámý, ustanoví správní orgán opatrovníkem vhodnou 

osobu v případě, pokud mu má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Obec, ve 

smyslu § 2 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pečuje, 

mimo jiné, o potřeby svých občanů, přičemž správní orgán vychází z § 32 odst. odst. 4) 

správního řádu, kdy opatrovníkem ustanoví vhodnou osobu. Obec Tršice je v tomto případě 

touto vhodnou osobu z důvodu, že předmětný honební pozemek se nachází v katastrálním 

území Tršice a současně pí. Božena Prášilová byla občankou obce Tršice. 

 

Opatrovník dbá o ochranu práv nebo zájmů opatrovance. Funkce opatrovníka zaniká, 

jakmile pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 

 

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í: 

  

 Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat, podle ustanovení § 76 odst. 5 

správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Přerova. Podané odvolání nemá, 

v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu, odkladný účinek.  

 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu musí 

obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu 

předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 

správního řádu). 

 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 

správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 

počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 

správního řádu). 

     Otisk úředního razítka 

 

 

                 Mgr. Marek Herman                          

   referent oddělení vodního  

  hospodářství a zemědělství 



 Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost 

doručuje (Magistrát města Přerova) minimálně na dobu 15 dnů. Usnesení se zveřejňuje též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se usnesení považuje za 

doručené (§ 25odst.2  zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozd. předpisů).   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

Obdrží doporučeně do vlastních rukou – id DS: wsvbawp 

 

 Obec Tršice, IČ: 00299588, Tršice č.p. 50, 783 57 Tršice  

 

Ve smyslu ust. § 25 odst.1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, se účastníkům řízení, včetně 

neznámým dědicům, nebo jejich právním nástupcům se doručuje toto usnesení veřejnou 

vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem  na úřední desku po dobu 15 dnů prostř.: 

 

 Magistrát města Přerova, zde 
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