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Oznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Střelice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (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
Oznamuje
ustanovení opatrovníka pro níže uvedené účastníky řízení komplexní pozemkové úpravy (dále jen
KoPÚ) v katastrálním území Střelice a to z důvodu:

- že jsou to osoby, které zemřely a soudní komisař nesdělil SPÚ, Pobočce Plzeň okruh dědiců
Příjmení Jméno Titul
Sedláček Jan
Sedláčková Božena
Ing. Kalina Jan CSc.

Adresa trvalého pobytu
Střelice 5
Střelice 5
Kukučínova 1147/2, 142 00 Praha 4

- že je to osoba neznámého pobytu a nedaří se mu prokazatelně doručovat, osoba není známá
Příjmení Jméno Titul
Kalina Jan

Adresa trvalého pobytu
---------------
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Oznámení se vystavuje na dobu, než budou uvedené osoby známy, nejdéle na dobu trvání řízení o
KoPÚ v k.ú. Střelice na úřední desce Obecního úřadu ve Střelicích a na úřední desce Pobočky
Plzeň.

Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka

Vyloženo dne:
Sejmuto dne:
…………………………………………………
razítko a podpis Pobočky Plzeň/obecního úřadu
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