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Oznámení o ustanovení opatrovníka – KoPÚ Zadní Chodov
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov (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 opatrovníků pro níže uvedené účastníky řízení
území Zadní Chodov:

komplexní pozemkové úpravy v katastrálním

1. Anna Richtariková, bytem Zadní Chodov 122, 348 15 Zadní Chodov, vlastník pozemků evidovaných na
LV č. 35,
2. Viera Nováková, bytem Podhorská 682/9, 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice, vlastník pozemků
evidovaných na LV č. 188,
Opatrovníci byli ustanoveni neznámým dědicům, neboť uvedení účastníci řízení zemřeli během řízení o
KoPÚ a dosud není znám okruh dědiců. Opatrovníkem neznámých dědiců po paní Anně Richtarikové je pan
Josef Richtarik, bytem Zadní Chodov č.p.16, opatrovníkem neznámých dědiců po paní Vieře Novákové je
obec Zadní Chodov.
Oznámení se vystavuje na dobu, než pominou důvody ustanovení opatrovníka, nejdéle však na dobu trvání
řízení o KoPÚ v katastrálním území Zadní Chodov. Oznámení se vystavuje na úřední desce místně příslušné
obce Zadní Chodov a na úřední desce pobočky Tachov po dobu 15dnů a na elektronických deskách po dobu
trvání řízení o KoPÚ.
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