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KoPÚ Černožice - Oznámení o ustanovení opatrovníka Jaroslavu Česákovi
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové (dále jen
„pobočka“), jako věcně příslušný úřad 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,
o z n a m u j e,
že rozhodl v řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Černožice n/L podle ust.
§ 32 odst. 2 písm. d) správního řádu, o ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení Jaroslavu Česákovi.
Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, zahájil veřejnou vyhláškou ze dne 8.6.2017 č.j. SPU
270495/2017 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem dle 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.
Účastníkem řízení je i pan Jaroslav Česák, který je na uvedené adrese evidované v katastru nemovitostí
neznámý.
Vzhledem k tomu, že není možné panu Jaroslavu Česákovi doručovat, rozhodl, státní pozemkový úřad
o ustanovení opatrovníka.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.
Obec Černožice žádáme o zveřejněné tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým (úřední deska
v písemné i elektronické podobě) po celou dobu řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú.
Černožice n/L, počínaje dnem 8.2.2019.
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