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DATUM: 19. 2. 2015 
 
 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sobíňov a části kat.úz. Nový Studenec    - 
oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení 
 
 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod jako věcně příslušný 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, 
 

o z n a m u j e  
 

ustanovení opatrovníka v řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 
Sobíňov a části kat. úz. Nový Studenec těmto neznámým osobám nebo jejich dosud neznámým 
dědicům: 
 
Arnoštu Ondráčkovi, poslední známá adresa Sobíňov 220      ( pozemky v kat.území Sobíňov ) 
Marii Ondráčkové, poslední známá adresa Sobíňov 220         ( pozemky v kat. území Sobíňov ) 
Aleně Markové, poslední známá adresa Františkov n. PL. 88   (pozemky v kat. území Sobíňov ) 
Anděle Staré, poslední známá adresa Sobíňov 29                 ( pozemek v kat.úz. Nový Studenec ) 
Josefě Zvolánkové, poslední známá adresa Sobíňov 25        ( pozemky v kat.úz. Nový Studenec ) 
 
Jedná se o vlastníky pozemků v obvodu pozemkových úprav, kteří nejsou známi, jimž 
se prokazatelně nedaří doručovat nebo zemřeli a okruh jejich dědiců není znám a pozemkovému 
úřadu se je nepodařilo v žádných dostupných evidencích či archivech dohledat.  
Toto oznámení se vyvěšuje na dobu, než budou tyto osoby známy, nejdéle na dobu trvání řízení 
o  komplexních pozemkových úpravách „Sobíňov“ V případě, že někdo z místních obyvatel zná 
místo pobytu, příbuzné nebo dědice výše uvedených neznámých vlastníků pozemků, kontaktujte 
prosím Pobočku Krajského pozemkového úřadu v Havlíčkově Brodě na výše uvedené adrese nebo 
tel. čísle.    
 
 
Ing. Milan Šiman 
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Státní pozemkový úřad 
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