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OBEC SMIDARY
Náměstí Prof. Babáka 106
503 53 Smidary

KoPÚ Smidary, vč. ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota Oznámení o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušný úřad 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,
o z n a m u j e,
že rozhodl v řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Smidary,
včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota podle ust. § 32 odst. 2
písm. d) správního řádu, o ustanovení opatrovníka předpokládaným dědicům po zemřelých
osobách:
Václavu Soukupovi, Emilii Šafaříkové, Josefu Rosůlkovi, Kateřině Rosůlkové a Marii
Scheerschmidt.
Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, zahájil veřejnou vyhláškou ze dne 21.12.2016 č.j.
SPU 368545/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú.
Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota dle 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.
Následně pobočka započala práce na lustraci neznámých a nedostatečně identifikovaných osob
evidovaných v katastru nemovitostí v k.ú. Smidary, Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota
v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.
V první fázi jsme požádali Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Králové, o vyhotovení nabývacích listin a podkladů z pozemkové knihy. Dále pobočka podala
žádosti o dohledání neznámých účastníků řízení na Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních
činností, oddělení evidence obyvatel. V případě dohledání data úmrtí a místa posledního trvalého
pobytu, požádala pobočka příslušný soud o zahájení dodatečných dědických řízení. Soudy pověřily
vyřízením dědictví notářské kanceláře. Některá dědická řízení jsou vzhledem k datu úmrtí složitější a
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stále probíhají, notářské kanceláře nám sdělily, že okruh právních nástupců není zatím znám. U
některých případů se data úmrtí vůbec nepodařilo dohledat, a tak nemohl být podán podnět na
zahájení dědického řízení.
Vzhledem k tomu, že není možné těmto osobám doručit písemnosti a že není znám okruh právních
nástupců, rozhodl pozemkový úřad o ustanovení opatrovníka, kterým je Obec Smidary. Funkce
opatrovníka zanikne zápisem pozemkové úpravy do katastru nemovitostí nebo vydáním usnesení ve
věci dědictví.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.
Obec Smidary žádáme o zveřejněné tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým (úřední
deska v písemné i elektronické podobě) po celou dobu řízení o Komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota,
počínaje dnem 21.12.2018.

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad
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