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KoPÚ Buk - oznámení o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov (dále jen
„pozemkový úřad“) jako věcně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/ 2012 Sb. o Státním
pozemkovém úřadu, a podle § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“), a jako místně příslušný podle § 11 odst.1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje
ustanovení opatrovníka pro níže uvedené účastníky řízení
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Buk.
Následující účastníci buď zemřeli a jejich pozůstalost dosud nebyla projednána příslušnými soudy,
nebo dosud nebyly dohledány dostatečné údaje pro jejich identifikaci a dodatečné zahájení
dědického řízení, anebo se jim prokazatelně nedaří doručovat. Těmto osobám byla usnesením čj.
SPU 177486/2018 ze dne 4. 5. 2018 (pravomocné k 19. 5. 2018) ustanovena Obec Buk jako
opatrovník:
•

Kojecký Michal, nar. 24. 2. 1978, trvale bytem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, což je sídlo
Magistrátu města Přerova, účastníkovi se prokazatelně nedaří doručovat, zapsán jako
podílový spoluvlastník na LV 49

•

Valášek Bedřich, nar. 4. 5. 1883 v Buku čp. 6, syn Valentina Valáška, půlláníka v Buku,
a jeho ženy Františky roz. Sládečkové, datum úmrtí nezjištěno

•

Valášek František, nar. 21. 2. 1887 v Buku čp. 6, syn Valentina Valáška, půlláníka v Buku,
a jeho ženy Františky roz. Sládečkové, datum úmrtí nezjištěno

•

Valášek Otakar, nar. 26. 4. 1885 v Buku čp. 6, syn Valentina Valáška, půlláníka v Buku,
a jeho ženy Františky roz. Sládečkové, zemřel 6. 1. 1917 jako poručík v záloze u
Pevnostního dělostřeleckého pluku čís. 2 na sedle Campolongo u obce Corvara in Badia
(dnešní Itálie), pochován na vojenském hřbitově v Brunecku (Brunico, Itálie)

Oznámení se vystavuje po dobu řízení o pozemkových úpravách na úředních deskách
pozemkového úřadu a dotčené obce. Pozemkový úřad současně žádá občany o spolupráci případné další informace o uvedených osobách či rodinných příslušnících sdělte na výše
uvedené kontaktní údaje.
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