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 Oznámení o ustanovení opatrovníka KoPÚ Měšín  
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava (dále jen 
„pobočka“), 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 
zněnípozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a jako místně příslušná pobočka podle ust. § 11 odst. 
1písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
                                                       
                                                                      o z n a m u j e 
 
že rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst.4 zákona ve spojení s ust.32 odst.2 
správního řádu, o ustanovení  Obce Měšín,  Měšín 33, 586 01  opatrovníkem  na základě usnesení 
ze dne 22.6.2018 č.j. SPU 296219/2018, v právní moci dne 7.7.2018 předpokládaným dědicům po 
zemřelém Karlu Chládkovi, Na Kalvárii 9,  586 01 Jihlava  ( LV 33)  v řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v k.ú Měšín (dále jen „KPÚ Měšín“).  
 
Oznámení se ustanovuje na dobu, než pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven, nejdéle 
však na dobu trvání řízení o KPÚ Měšín, na úřední desce Obce Měšín a na úřední desce Pobočky 
Jihlava.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Čermák 
vedoucí Pobočky Jihlava 
Státní pozemkový úřad 
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