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V Novém Jičíně dne 14.4.2015

USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový
Jičín (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 písmo 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.l písmo 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 a
§ 144 odst. 4 správního řádu, takto:
Obec Bartošovice, (IČ 00297721) se sídlem Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice
se ustanovuje opatrovníkem pro osoby, které vstoupily do práv, dědicům po
níže uvedených zemřelých vlastnících
v katastrálním území Bartošovice:

pozemků

uvedených

na

listech

vlastnictví

/

I
ii

Příjmení, jméno
Čegan Arnošt
Čeganová Božena
Elšík Vincenc
Elšíková Marie
Horák Bohumil
Josef Hruška
Podešva František
Podešvová Rozálie
Satková Ludmila
Soural Jan
Šoltýs Alois
Šoltýsová Marie
Šrámek Jaromír
Trávníček Alois

RČ/nar.
23.l2.l926
20.2.1934
80904
60420
111102467
830926
27.10.1928
20629
26.2.1928
2.2.1918
30512452
26027431
7.11.1923

3.6.1927
Trávníčková Marie 271123

Adresa
Albrechtičky č. p. 201, 742 55
Albrechtičky č. p. 201, 742 55
Bartošovice č. p. 122, 742 54
Bartošovice č. p. 122, 742 54
Bartošovice č. p. 189, 742 54
Bartošovice 319, 74245
Bartošovice č. p. 188, 742 54
Bartošovice č. p. 188, 742 54
Poštovní 590, 742 13 Studénka-Butovice
Bartošovice č. p. 187, 742 54
Albrechtičky č. p. 85, 742 55
Albrechtičky č. p. 85, 742 55
Pionýrská 736/13, 742 21 Kopřivnice
Drnovice 569, 68304 Drnovice
Drnovice 569, 683 04 Drnovice

LV
623
623
695
695
813
812
813
813
632
813
591
591
595
813
813

ODŮVODNĚNÍ
Pobočka zahájila řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Bartošovice (dále jen "KoPÚ") podle ust. § 6 odst. 4 zákona. Zahájení řízení o KoPÚ bylo
oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 40385/2012-MZE ze dne 1. 3. 2012.
Pobočka ve správním řízení zjistila, že mezi vlastníky pozemků dotčených pozemkovými
úpravami jsou rovněž výše uvedené oprávněné osoby, které jsou ve smyslu ust. § 5 odst. 1
zákona účastníky řízení o pozemkových úpravách. V průběhu řízení nepodařilo doručit výše
uvedeným vlastníkům listiny, neboť dle sdělení České pošty tyto osoby zemřely. Pobočka
provedla kontrolu v centrálním registru obyvatel, kde ověřila úmrtí těchto osob a přípisy č. j.
SPU 186673/2015 a č. j. SPU 186882/2015 požádala místně příslušné soudy o projednání
dědictví. Některé z výše uvedených účastníků řízení nebylo možno v tomto registru dohledat,
neboť již zemřeli v dřívější době, a proto pobočka požádala přípisem č. j. SPU 187721/2015
Ministerstvo vnitra, evidenci' obyvatel k dohledání údajů k těmto vlastníkům. Opatrovník se
ustanovuje z důvodu úmrtí výše uvedených účastníků řízení, kdy soudy prozatím nestanovily
okruh dědiců, aby hájil jejich práva v rámci řízení o KoPÚ.
Podle ust. § 5 odst. 4 zákona, zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových
úprav, a soud o dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl, jsou účastníky řízení o
pozemkových úpravách osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případech,
kdy soud nebo soudní komisař nepodá sdělení, zastupuje tyto osoby v řízení o pozemkových
úpravách opatrovník, kterým může být i obec. Pobočka tuto skutečnost projednala se
starostkou obce Bartošovice paní MVDr. Kateřinou Křenkovou, která s ustanovením
opatrovníka souhlasí do doby, než soud ukončí probíhající dědické řízení a dědicové sami
vstoupí do správního řízení nebo do doby, kdy bude o majetkových poměrech uvedených
účastníků řízení rozhodnuto v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Bartošovice.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.
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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
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí pobočky
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