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Veřejná vyhláška 
 

U S N E S E N Í 
Účastníci řízení: 
Marie Synková, nar. 2.5.1985, bytem Helvíkovice 50 
Miroslav Felcman, nar 26.7.1964, bytem Helvíkovice 145 
 
 Obecní úřad Helvíkovice rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád (dále jen „správní řád“), takto: 
 
 Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, se MVDr. Petr Šalanský, bytem 
Helvíkovice 130 ustanovuje opatrovníkem Marie Synkové a jejích dětí Marie Hruškové, 
nar. 2.3.2005, Petra Hrušky nar. 20.2.2006, Lucie Hruškové nar. 2.12.2007 a Jiřiny 
Procházkové nar. 10.11.2010.  

 
Odůvodnění: 

 Paní Marie Synková je účastníkem řízení ve věci žádosti Miroslava Felcmana ze dne 
22.10.2012. V průběhu řízení správní úřad zjistil, že není znám současný pobyt účastníka 
řízení paní Marie Synkové. Jmenovaná se dle vyjádření majitele objektu na uvedené adrese 
nezdržuje od prosince 2011. Tuto skutečnost potvrdil i soused svojí svědeckou výpovědí. 
Jmenovaná i se svými dětmi žije na neznámém místě. 
 Vzhledem k této skutečnosti a ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se ji 
jako účastníkovi řízení ustanovuje k hájení jejích práv opatrovník, kterým je MVDr. Petr 
Šalanský, který s opatrovnictvím vyslovil souhlas. 
 Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným 
zástupcem nebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. 
 

Poučení o opravném prostředku: 
 Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode 
dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to podáním učiněným u 
Obecního úřadu Helvíkovice. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný 
účinek. 
 

              Jana Kolářová 
          starostka 
 
Datum vyvěšení: 29.10.2012 
Datum sejmutí: 14.11.2012 
Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení. 


