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USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
(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 Vysočina, IČO 00271217, Dřevíkov čp. 55, 539 01 Hlinsko
se ustanovuje opatrovníkem
předpokládaným dědicům
1. p. Boženy Horákové, narozené dne 2. 10. 1903, poslední trvalý pobyt Kamenický Šenov,
Nádražní čp. 435, po zemřelé vlastnici pozemků vedených na listu vlastnictví č. 344 a
spoluvlastnici pozemku vedeného na listu vlastnictví č. 392, vše v katastrálním území
Možděnice,
2. a p. Františky Tlapákové, narozené dne 19. 1. 1873, poslední trvalý pobyt Zubří 5, po
zemřelé vlastnici pozemků vedených na listu vlastnictví č. 372 v katastrálním území
Možděnice.

ODŮVODNĚNÍ
V katastrálním území Možděnice byly ve smyslu zákona zahájeny dne 27. 12. 2013
komplexní pozemkové úpravy. Účastníky řízení jsou mimo jiné vlastníci pozemků, které jsou
dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle § 2 zákona. Podkladem pro stanovení
okruhu těchto účastníků řízení jsou údaje zapsané v katastru nemovitostí.
Na listu vlastnictví č. 344 pro katastrální území Možděnice je vedena jako vlastnice pozemků
a na listu vlastnictví č. 392 pro katastrální území Možděnice je vedena jako spoluvlastnice
pozemku p. Božena Horáková, narozená dne 2. 10. 1903. Na listu vlastnictví č. 372 pro
katastrální území Možděnice je vedena jako vlastnice pozemků p. Františka Tlapáková,
narozená dne 19. 1. 1873. Správní orgán požádal o poskytnutí údajů odbor správních
činností Ministerstva vnitra ČR a učinil dotaz na úřadu Městyse Trhová Kamenice. Šetřením
bylo zjištěno, že se jedná o osoby zemřelé. Podle § 5 odst. 4 zákona, zemřel-li vlastník
pozemků, které jsou předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví pravomocně
usnesením nerozhodl, jsou účastníky řízení osoby podle sdělení soudu nebo soudního
komisaře. Okruh dědiců není dosud znám. Na základě výše uvedených skutečností
ustanovila Pobočka Chrudim předpokládaným dědicům p. Boženy Horákové a p. Františky
Tlapákové opatrovníka k hájení jejich práv při řízení o komplexních pozemkových úpravách
Možděnice. Opatrovníkem je Obec Vysočina.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. Opatrovnictví
zaniká, jakmile pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven.

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.

Otisk úředního razítka
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