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Oznámení o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov (dále
jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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,
rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2
správního řádu, takto:
Obec Struhařov, č. p, 75, 256 01 Struhařov.
se ustanovuje opatrovníkem předpokládaným dědicům:
Františka Nováková (datum narození: neznámé, místo trvalého pobytu: neznámé, datum úmrtí: neznámé),
po zemřelém vlastníkovi pozemku vedeného na listu vlastnictví (LV) č. 256 v k. ú. Myslíč.

ODŮVODNĚNÍ
V katastrálním území Myslíč, obec Struhařov bylo dne 23. 10. 2014 zahájeno řízení o komplexních
pozemkových úpravách. V rámci zpracování návrhu nových pozemků je řešena i půdní držba zapsaná na LV
č. 256. Protože vlastník zapsaný na LV 256 nemá známou adresu trvalého pobytu, ani jiné identifikační údaje
nejsou známy, nezbylo nic jiného, než ustanovit opatrovníkem obec Struhařov. Pokud pobočka obdrží od
soudu okruh dědiců, bude opatrovnictví změněno na příslušnou oprávněnou osobu.
Podle § 32 odst. 4 správního řádu musí být zastupovaným účastníkům řízení zajištěna ochrana jejich
oprávněných zájmů a práv. S ohledem na shora uvedené dospěla pobočka k závěru ustanovit v souladu se
zněním § 5 odst. 4 zákona Obec Struhařov, č. p. 75, 256 01 Struhařov opatrovníkem předpokládaným
dědicům výše uvedeného vlastníka, která ho bude zastupovat v řízení o pozemkových úpravách
v katastrálním území Myslíč.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení může opatrovník podat podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení odvolání, podáním učiněným u pobočky (ust. § 83 odst. 1 a ust. § 86 odst. 1 správního řádu).
Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Ondřej Tůma
vedoucí Pobočky Benešov
Státní pozemkový úřad
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