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Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Lednice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (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
oz na mu je
že rozhodl v řízení o Komplexních pozemkových úpravách ( dále jen „KoPÚ“) Lednice podle ust. § 5 odst. 4
zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu o ustanovení opatrovníka Jaroslavu Havlíkovi,
Dukel.hrdinů 1808, 269 01 Rakovník, jehož pozemky jsou evidovány na LV 95 pro k.ú. Lednice.
V průběhu řízení o KoPÚ Lednice bylo zjištěno, že výše uvedenému účastníkovi řízení se prokazatelně nedaří
opakovaně doručovat. Pobočka Plzeň u tohoto vlastníka prověřovala doručovací údaje v evidenci obyvatel.
Tyto údaje jsou totožné s údaji uváděnými v katastru nemovitostí. Vzhledem k dalšímu pokračování správního
řízení v rámci KoPÚ Lednice bylo nutné ustanovit opatrovníka.
Opatrovníkem je Obec Kozojedy. Funkce opatrovníka zaniká zápisem pozemkové úpravy do katastru
nemovitostí.
Obec Kozojedy žádáme o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým do doby ukončení řízení o
KoPÚ v Lednice.

S pozdravem

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad
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