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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Vršovice u Loun a části k. ú. Louny
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 v k. ú Vršovice u Loun a části k. ú. Louny rozhodl
o ustanovení opatrovníka. Obec Vršovice, zastoupená starostou obce, byla ustanovena
opatrovníkem:
a) Podle ustanovení § 32 odst. 2 správního řádu vlastníkům:
Bertě Fischerové, narozené 14. 11. 1878, adresa neznámá - LV č. 1997 pro k. ú. Louny,
Matyldě Fantové, bez data narození, adresa neznámá - LV č. 1997 pro k. ú. Louny,
Adolfu Dlabalovi, bez data narození, posledně bytem Chožov 70 - LV č. 146 pro k. ú. Vršovice
u Loun,
Karlu Čížkovi, bez data narození, posledně bytem Kozí náměstí 2, Praha 1 - LV č. 333 pro k. ú.
Vršovice u Loun.
V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav je řešena i 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.
Pobočka Louny na základě seznamu účastníků řízení a skutečností zjištěných při rozesílání pozvánky
na úvodní jednání zjistila, že níže uvedeným vlastníkům se nedaří na jemu známou adresu doručovat
písemnosti ve věci pozemkových úprav:
Pavlu Havlíkovi, nar. 6. 2. 1973, bytem Dominikánská 264/2, 60200 Brno - Brno-město, vlastníku
1
/12 pozemků vedených na listech vlastnictví (LV) č. 170 a č. 205 pro k. ú. Vršovice u Loun.
Heleně Havlíkové, nar. 13. 2. 1965, bytem Calle 7 No 201,Havana, Kubánská republika, vlastníku
1
/12 pozemků vedených na listech vlastnictví (LV) č. 170 a č. 205 pro k. ú. Vršovice u Loun.
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Monice Gonzalesové, nar. 10. 3. 1967, bytem In der Au 95,74405 Gaildorf, Spolková republika
Německo, vlastníku 1/12 pozemků vedených na listech vlastnictví (LV) č. 170 a č. 205 pro k. ú.
Vršovice u Loun.
b) Podle ust. § 5 odst. 4 zákona předpokládaným dědicům po zemřelém:
Pázlerovi Gustavu, nar. 4. 6. 1867, posledně bytem Vršovice čp. 12, vlastníkovi pozemků vedených
na listu vlastnictví (LV) č. 2227 pro k. ú. Louny.
V rámci zpracování návrhu pozemkových úprav je řešena i 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 výše uvedeným
vlastníkům opatrovníka.
Oznámení se vystavuje na dobu, než bude známa doručovací adresa vlastníků, stanoven okruh
dědiců, nebo dokončeno dědické řízení, nejdéle na dobu trvání řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k. ú. Vršovice u Loun a části k. ú. Louny na úřední desce Obecního úřadu Vršovice,
úřední desce Městského úřadu Louny a na úřední desce Pobočky Louny.
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