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Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Krasov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál (dále
jen „Pobočka Bruntál“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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, tímto
oznamuje,
že v probíhajícím řízení dle zákona č. 139/2002 Sb. o komplexních pozemkových úpravách v
katastrálním území Krasov, a v navazujících částech katastrálních území Čaková a Radim u Brantic
(dále jen „KoPÚ Krasov“), byla usnesením č.j.: SPU 447862/2017 ze dne 12.7.2018 v souladu
s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
účastníku řízení panu Rudolfu Zimmermannovi, datum narození – neznámé, místo trvalého
pobytu – West 30, Vancouver, Kanada, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat listiny
do ciziny a nemající dostatečný identifikátor,
ustanovena opatrovníkem Obec Krasov, IČ: 00296121, Krasov 29, 793 94 Krasov.
Ustanovený opatrovník za výše uvedeného účastníka řízení o KoPÚ Krasov (opatrovanou osobu)
přebírá práva a povinnosti účastníka řízení a bude opatrovanou osobu zastupovat pouze po dobu
trvání řízení o KoPÚ Krasov.
V případě, že někdo zná výše uvedeného účastníka řízení, nebo zná platnou adresu jeho pobytu, či
může poskytnout další údaje o daném účastníku řízení, nechť informuje Pobočku Bruntál.
Obec Krasov žádáme o uveřejnění tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu po dobu 15
dnů a poté s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí o vrácení originálu zpět na adresu Pobočky
Bruntál.
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