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Ve Frýdku-Místku dne 27. 5. 2019

USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka
Frýdek-Místek (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 v katastrálním území Palkovice podle ust. § 5
odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, takto:
Obec Palkovice, Palkovice 619, 739 41 Palkovice
se ustanovuje opatrovníkem neznámým dědicům Přemysla Mičulky, zemřelému
spoluvlastníkovi pozemků zapsaných na LV 228 v k. ú. Palkovice.
ODŮVODNĚNÍ
Přemysl Mičulka je účastníkem řízení o pozemkových úpravách, neboť je veden v evidenci
katastru nemovitostí jako spoluvlastník pozemků zapsaných na LV č. 228 v katastrálním
území Palkovice. Tyto pozemky jsou v obvodu pozemkových úprav. Přemysl Mičulka dne
28. 7. 2016 zemřel. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona pobočka dne 2. 5. 2018
požádala Okresní soud ve Frýdku-Místku dopisem č. j. SPU 214025/2018/ko o sdělení, zda
bylo po Přemyslu Mičulkovi provedeno dědické řízení, popř. o sdělení okruhu dědiců.
Okresní soud ve Frýdku-Místku ve lhůtě dané pobočkou nesdělil požadované informace. Dle
§ 5 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., v případě, kdy soud nebo soudní komisař nepodá

sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení
o pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být i obec. Podle § 32 odst. 2 správního
řádu správní orgán ustanoví opatrovníka osobám, které nejsou známy (písm. e). Z výše
uvedených důvodů ustanovila pobočka neznámým dědicům po Přemyslu Mičulkovi
pro správní řízení o pozemkových úpravách opatrovníka Obec Palkovice.
Opatrovnictví bylo s Obcí Palkovice předem projednáno, dne 21. 2. 2019 zaslala obec
pobočce souhlas s tím, že bude ustanovena opatrovníkem neznámým dědicům výše
uvedené osoby. Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.

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.
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