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Oznámení o vyhotovení usnesení o ustanovení opatrovníka v rámci komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Krušovice
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

O z n a m u j e,
že bylo vyhotoveno usnesení č.j. SPU 032375/2019 o ustanovení opatrovníka Obec Krušovice
předpokládaným dědicům po zemřelých vlastnících
Jindřichu Poštovi, posledně bytem Holečkova č.p. 13, 430 01 Chomutov, vlastníkovi pozemků vedených na
listu vlastnictví (LV) č. 429 v k.ú. Krušovice.
Boženě Poštové, posledně bytem Holečkova č.p. 13, 430 01 Chomutov, vlastníkovi pozemků vedených na
listu vlastnictví (LV) č. 429 v k.ú. Krušovice.
Z důvodu, kdy se ve stanovených lhůtách nepodařilo pobočce kontaktovat a ověřit dědice ze zákona, pobočka
Rakovník postupuje v souladu s ustanovením § 32 správního řádu a § 5 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. a
ustanovuje předpokládaným dědicům po výše uvedených účastnících řízení, kteří zemřeli, opatrovníka
k ochraně jejich práv a zájmů ve věci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Krušovice.
Oznámení se vystavuje na dobu, než budou uvedené osoby nebo údaje o těchto osobách známy, nejdéle na
dobu trvání řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Krušovice, na úřední desce místně příslušného Obecního
úřadu v Krušovicích a na úřední desce Pobočky Rakovník (současně se zveřejňuje i v elektronické podobě na
adrese www.eagri.cz).
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