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V Rakovníku dne 3. 12. 2013 
  
  
  

U S N E S E N Í 
  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník 
(dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 písm. a) 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) a jako místně příslušná pobočka podle ust. § 11 
odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
  

rozhodl 
  

  
v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, takto: 
 

Obec Čistá u Rakovníka, Čistá č.p. 1, 27034 Čistá (IČO: 00243680) 
zastoupená starostkou paní Blankou Čebišovou 

   
se ustanovuje opatrovníkem 

  
  
předpokládaným dědicům zemřelého účastníka řízení, paní Aleny Pichrtové, nar. 3.4.1946, 
posledně bytem: Hlavní třída 737, 36301 Ostrov, která je vedena jako vlastník pozemků  na 
listu vlastnictví (LV) č. 194 a č. 448 v k. ú. Čistá u Rakovníka. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 
  

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník provádí 
v katastrálním území Čistá u Rakovníka komplexní pozemkové úpravy. V rámci zpracování 
návrhu pozemkových úprav je řešena i půdní držba zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 
194 a LV č. 448, kde je jako vlastník vedena paní Alena Pichrtová. 
Opatrovník se ustanovuje z důvodu, že výše uvedený účastník řízení zemřel. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. se Pobočka Rakovník obrátila na Okresní 
soud v Karlových Varech s žádostí o sdělení okruhu dědiců, kteří by nastoupili jako účastníci 
řízení po zemřelé. Okresní soud v Karlových Varech sdělil Pobočce Rakovník, že bylo 
zahájeno dodatečné projednání dědictví po výše uvedené zůstavitelce, okruh dědiců však 
doposud není znám. Z těchto důvodů dospěla Pobočka Rakovník k závěru ustanovit obec 
Čistou u Rakovníka, zastoupenou starostkou obce paní Blankou Čebišovou, opatrovníkem. 
 
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust.§ 32 a násl. správního řádu.  
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto usnesení může opatrovník podat podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání, podáním učiněným u pobočky (ust. § 83 odst. 1 a 
ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 
správního řádu odkladný účinek. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 Otisk úředního razítka 
  
 RNDr. Jan Škoudlín, CSc. 

pověřen vedením Pobočky Rakovník 
Státní pozemkový úřad 
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