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UsNESENí

USTANoVEN Í  oPATRoVNÍ KA

Městský ú řad Hořice, odbor dopravy jako věcně a mí stně pří sluš ný správní  orgán dle ustanovení  5 10
a 5 11 zákona č . 5oo/2004 Sb., správní  řád (dále jen ,,správní  řád"), rozhodl v ří zení  o ustanovení
opatrovní ka takto:

Dle usta novení  5 32 správní ho řádu se vlastní ků m pozem ků , p.č ' L0a1'/L a L029/2 uvedeným na listu
vlastnictví  LV4o6, k.ú . Podhorní  Újezd, ktenými jsou Anna Dousková, Vojice 125, 5o8 01 Podhorní
Úiezd a Vojice; Františ ka Hypiusová, Podhorní  Újezd 5, 5o7 54 Podhorní  Újezd a Vojice; Anež ka
Johnová, adresa neznámá; Anna Kareš ová, Podhorní  Újezd 5; Marie Kmí nková, 289 25 Straky u
Nymburka; Bož ena Macháč ková, Malé  náměstí  67,5o7 81 Lázně Bělohrad; Františ ek MádIe,
Podhorní  Úiezd to2; Anna Mádtová, Podhorní  Újezd 19; Marie Novotná, Domov dů chodců ,
Mlázovice; Antoní n Novotný, adresa neznámá; Františ ek Novotný, adresa neznámá; Prokop
Novotný adresa neznámá; Františ ek Petr, Podhorní  Újezd 4; Františ ka PIecháč ová, Podhorní  Újezd
50; MUDr. Marie Scharfová, Beneš ov; Josef Stýblo, Podhorní  Újezd 8, 5o7 54 Podhorní  Újezd a Voj!ce;
lng. Anna StýbIová, Praha; Emilie Sýblová, Praha; Antonie Vejsová, 5o7 52 ostroměř;

ustanovuje opatrovní k Město Hořice, lč o oo271560, náměstí  Jiří ho z Poděbrad 342, 5o8 01 Hořice.

ooŮvooruĚruí

Paní  Marie Němeč ková, Podhorní  Úiezd 62,5o7 54 Podhorní  Újezd a Vojice, zastoupená na základě
plné  mociJUDr. Janem Malým, advokátem Advokátní  kanceláře Hartmann, Jelí nek, Fráňa a partneři
s. r.o., lČ o 2478468]., Sokolovská 49/5,186 oo Praha 8, podala dne 22.LL2o22 Žádost o vydání
rozhodnutí o existenci veřejně pří stupné  ú č elové  komunikace na pozemcí ch p.č . Loa2/ 1, p.č . Lo41'/2,
p.č . 1031/5, p.č ' Io29/2, p.č ' Lo3L/3, pč .st. 218, p.č . 997l1'a a p.č . 99713 v k.ú . Podhorní  Újezd, obec
Podhorní  Újezd a Vojice.

Jední m z nezbytných předpokladů  pro vedení  správní ho ří zení je jednoznač ná identifikace ú č astní ků
ří zení  dle ustanovení  5 27 odst. 1 správní ho řádu, kterými jsou vlastní ci výš e uvedených pozemků ,
zapsaní  v katastru nemovitostí .
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V pří padě pozemků  p.č .Loltlt a p.č ,. Lo29l2 vedených na LV 406, k.ú . Podhorní  Újezd (723665) jsou
vš ak evidování vlastní cí , které  nelze jednoznač ně identifikovat podle data narození a adresy pobytu.

Dne L4'12.2022 se proto obrátil na evidenci obyvatel s ž ádostí  o dohledání  data narození  osob, u

ktených je uvedena adresa pobytu. Dne22.12'2022bylo správní mu orgánu pí semně sděleno, ž e se tyto
ú daje dohledat nepodařilo. Z tohoto dů vodu bylidne 09.07'2023 veřejnou vyhláš kou osoby, u kterých
není  uvedeno datum narození , pří padně ani adresa pobytu vyzváni, aby se jednoznač ně identifikovaly
jako ú č astní ci ří zení do data 3L.oL2023'

Vzhledem k tomu, ž e se do uvedené ho data ž ádná z osob uvedených ve veřejné  vyhláš ce správní mu
orgánu nepřihlásila, rozhodl v souladu s ustanovení m 5 32 správní ho řádu, o ustanovení  opatrovní ka,
ktený je bude v ří zení  zastupovat.

PoUč ENí

Proti tomuto usnesení  se lze podle $ 76 odst. 5 správní ho řádu odvolat do 15 dnů  ode dne
jeho oznámení  ke Krajské mu ú řadu Králové hradecké ho kraje, a to podání m uč iněným u
Městské ho ú řadu Hořice, odboru dopravy' Podané  odvolání  nemá odkladný ú č inek.
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Rozdě!ovní k:

Město Hořice, lČ o 0027].560, náměstí Jiří ho z Poděbrad 342,5o8 01 Hořice

ostatní  - veřeinou whláš kou - úřední  deska:

a) obecní Úřad podhorní Újezd a Vojice, IDDS: enxbpfy
b) obecní ú řad Straky, lDDS: mkuba9q
c) Městský ú řad Lázně Bělohrad, lDDS: ih9bc8k
d) Úřad městyse Mlázovice, IDDS: xfzbpSe
e) Městský ú řad Beneš ov, IDDS: cb4bwan

0 Magistrát hlavní ho města Prahy, lDDS:48ia97h
g) obecní  ú řad ostroměř, lDDS: aw8bb75
h) Městský ú řad Hořice, odbor hospodářský

Na vědomí :

JUDr. Jan Malý, advokát, lDDs: rddijkS
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Jaroslav 
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