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U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka 
Beroun (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 k.ú. Otmíče podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 
odst. 2 správního řádu, takto:  
 

Obec Otmíče, Otmíče 5, 267 51 Zdice, IČ 00509795 
 
 
 

se ustanovuje opatrovníkem 
  
předpokládaným dědicům po níže neznámých vlastnících pozemků: 
 
 
Holeček Josef,   vlastník zapsaný na LV 104 a 71 v k.ú. Otmíče, 
   Datum narození: neuveden, adresa: Nerudova 205/2, 118 00 Praha 1 
 
 
Sedláček Miroslav,  vlastník zapsaný na LV 55 v k.ú. Otmíče,  
   datum narození: 24. 6. 1965, adresa: Nádražní 1690/3, 767 01 Kroměříž  
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O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 
ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka 
Beroun v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 správního řádu ustanovil opatrovníkem Obec Otmíče 
k hájení práv osob, které jsou účastníky řízení v komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Otmíče. 
Výše uvedeným vlastníkům se po celou dobu trvání řízení o komplexních pozemkových úpravách 
nedařilo doručovat dopisy a dle sdělení pošty jsou uvedení vlastníci na adrese neznámí. Pobočka 
Beroun nemá jiné prostředky, jak dohledat tyto osoby. 
Správní orgán se domnívá, že ustanovený opatrovník bude hájit práva a zájmy citovaných osob řádně 
a žádné důvody mu nebrání tuto funkci přijmout. 
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominuly důvody, pro něž je vlastník ustanoven, tedy zjištěním 
pobytu vlastníka, v případě zemřelého vlastníka dohledáním jeho dědiců nebo ukončením řízení  
o pozemkových úpravách. 
 
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. 
  
  
  
  
  
 
 
  
 Otisk úředního razítka 
  
 Andrea Čápová 

vedoucí Pobočky Beroun 
Státní pozemkový úřad 
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