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Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyhnanice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, (dále jen „pobočka“), 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 ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen
„správní řád“),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu,
ustanovení Obce Hlavatce opatrovníkem předpokládaným dědicům po zemřelém,
Františku Hachovi, posl. trv. pobyt Vyhnanice 97, Vyhnanice, LV 213, 252
Janu Hachovi, posl. trv. pobyt Vyhnanice 24, Vyhnanice, LV 213, 252
pro zastupování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vyhnanice.
V katastrálním území Vyhnanice bylo dnem 18. 3. 2016 zahájeno řízení o komplexních pozemkových
úpravách. V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav bude řešena i půdní držba zapsaná na výše
uvedených listech vlastnictví, jež jsou ve vlastnictví osob zemřelých, kde zatím nebylo pobočce zasláno
sdělení ohledně okruhu dědiců.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl pozemkový úřad k závěru, že jsou splněny podmínky
ustanovení § 5 odst. 4 zákona a § 32 odst. 2 správního řádu pro ustanovení opatrovníka.
Oznámení se vystavuje na dobu, než budou případní dědici známi, nejdéle na dobu trvání řízení o
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vyhnanice, na úřední desce místně příslušného Obecního úřadu v
Hlavatcích a na úřední desce Pobočky Tábor.
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