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KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves - Oznámení o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny (dále jen
„pobočka“), 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 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 podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 47 správního řádu
oznamuje,
že v řízení o komplexních pozemkových úpravách s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území
Libčeves rozhodl o ustanovení opatrovníka.
Obec Libčeves, zastoupená starostou obce, byla ustanovena opatrovníkem
a) podle ustanovení § 32 odst. 2 správního řádu zemřelým vlastníkům:
Hůlovi Janu, datum narození ani úmrtí není znám, K Nádraží 93, 439 26 Libčeves - LV č. 156,
Hůlové Amálii, datum narození ani úmrtí není znám, K Nádraží 93, 439 26 Libčeves – LV č. 156,
Charvátové Růženě, datum narození ani úmrtí není znám, Židovice 28, 440 01 Libčeves – LV č. 169.
V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav je řešena půdní držba zapsaná na výše uvedených
listech vlastnictví, jež jsou ve vlastnictví osob zemřelých. Pobočce se nepodařilo zjistit datum a místo
úmrtí uvedených vlastníků, a proto nemohla požádat příslušný soud o sdělení okruhu dědiců,
b) podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona předpokládaným dědicům po zemřelé vlastnici:
Mikulcové Jůlii, nar. 8. 1. 1920, Nádražní 47, Klobuky - LV č. 171.
V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav je řešena půdní držba zapsaná na výše uvedeném
listu vlastnictví, jež je ve vlastnictví osoby zemřelé, kde probíhá dědické řízení, ale zatím nebylo
pobočce zasláno sdělení ohledně okruhu dědiců.
Na základě výše uvedeného dospěla pobočka k závěru, že je potřebné ustanovit nástupcům po výše
uvedených vlastnících opatrovníka.
Oznámení se vystavuje na dobu, než bude stanoven okruh dědiců, nebo dokončeno dědické řízení,
nejdéle na dobu trvání řízení o komplexních pozemkových úpravách v části k. ú. Libčeves na úřední
desce Obce Libčeves a na úřední desce Pobočky Louny.
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka
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