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Oznámení o vyhotovení usnesení o ustanovení opatrovníka v rámci KoPÚ Skřivaň
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ustanovení § 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 § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád“)
o z n a m u j e,
že bylo vyhotoveno usnesení o ustanovení opatrovníka osobě, které se prokazatelně nedaří
doručovat:
Markétě Marečkové, nar. 17. 6. 1990, adresa Kolešovice č. p. 212, 270 02, vlastníkovi pozemku
vedeného na listu vlastnictví (LV) č. 55 v k. ú. Skřivaň.
Pobočka Rakovník postupuje v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu a
ustanovuje výše uvedené osobě opatrovníka k ochraně jejich práv a zájmů ve věci řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Skřivaň.
Oznámení se vystavuje na dobu, než budou údaje o této známy, nejdéle na dobu trvání řízení o
pozemkových úpravách v k. ú. Skřivaň na úřední desce místně příslušného Úřadu městyse Pavlíkov
a na úřední desce Pobočky Rakovník.
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