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Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Strahovice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava (dále jen
„pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, 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,
oznamuje,
že rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2
správního řádu, o ustanovení Obce Strahovice, Strahovice č. p. 190, 747 24 Strahovice, opatrovníkem pro
níže uvedené účastníky řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Strahovice
z důvodu, že se jedná o osoby neznámého pobytu nebo sídla, jimž není možno doručit písemnosti a jejich
okruh právních nástupců není znám:
- pro Emila Kreise, trvalý pobyt Strahovice 167, 747 24 Strahovice, vedeného na LV č. 240 v k. ú. Strahovice
- pro Marianu Kubnou, trvalý pobyt Chuchelná, vedená na LV č. 238 v k. ú. Strahovice
- pro Antonii Obrusníkovou, vedenou na LV č. 236 v k. ú. Strahovice
- pro Emilii Obrusníkovou, vedenou na LV č. 236 v k. ú. Strahovice
- pro Antonii Praskovou, vedenou na LV č. 232 v k. ú. Strahovice
- pro Floriána Slavíka, vedeného na LV č. 362 v k. ú. Strahovice
- pro Annu Slavíkovou, vedenou na LV č. 362 v k. ú. Strahovice
Se zřetelem na povahu projednávané věci se ustanovení opatrovníka jeví jako potřebné. Práva
a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. Funkce opatrovníka zaniká, jakmile
pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven, tzn. do ukončení pozemkových úprav, nebo přihlásí – li
se účastník řízení.
Oznámení se vystavuje na dobu, než pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven, nejdéle na
dobu trvání řízení o KoPÚ v katastrálním území Strahovice, na úřední desce místně příslušného
Obecního úřadu Strahovice a na úřední desce Pobočky Opava.
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