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Oznámení o ustanovení opatrovníka v rámci řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v katastrálním území Číhošť 
 
 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod jako věcně 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 ust. §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 

oznamuje, 
 

že v souladu s ust. § 5 odst. 4 zákona byl v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v 
katastrálním území Číhošť (zahrnující i část katastrálního území Tunochody, Zdeslavice a Kynice) 
ustanoven opatrovník dosud neznámým dědicům níže uvedeného účastníka řízení, který 
zemřel ještě před zahájením řízení o komplexních pozemkových úpravách a soud ani soudní 
komisař zatím nesdělili Krajskému pozemkovému úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočce Havlíčkův Brod 
okruh dědiců. 
 
Josef Kolář, posledně bytem Fibichova 1091, 250 82 Úvaly,  LV č. 266, k.ú. Číhošť. 
 
Oznámení se vystavuje na dobu, než bude okruh dědiců po zemřelém panu Josefu Koláři znám, 
nejdéle na dobu trvání řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Číhošť a 
to na úředních deskách Obce Číhošť a Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod. 
 
 
Ing. Jana Petríková 
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Státní pozemkový úřad 
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