STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Naše značka:
SPU 305150/2020/Fra
Spisová značka: 2RP45084/2012-130734/06
Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:

Helena Frančová
602487169
z49per3
h.francova@spucr.cz

Datum:

11. 9. 2020

Obec Všestudy
č. p. 40
431 11 Všestudy

Komplexní pozemkové úpravy Všestudy-oznámení o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov (dále jen „Pobočka
Chomutov“), 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 ustanovení § 19 písmeno 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 ustanovení § 11 odst. 1 písmeno 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 Všestudy (dále jen „KoPÚ
Všestudy“) podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ustanovením § 32 odst. 2 správního řádu
pravomocným usnesením vedeným ve spise pod č.j. SPU 302971/2020/Fra ze dne 25.8.2020, které nabylo
právní moci dne 10.9.2020. Usnesením byl ustanoven opatrovník předpokládaným dědicům po zesnulém
Ing. Milanu Blumovi, posledně bytem Rokycanova 1664/13, 430 01 Chomutov, který je zapsaný na listu
vlastnictví č. 6 v katastrálním území Všestudy.
Opatrovníkem předpokládaným dědicům byla ustanovena Obec Všestudy, IČO: 00673331, se sídlem
Všestudy čp. 40, 431 11 Všestudy. Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven nebo ukončením
KoPÚ Všestudy.
Toto oznámení bude vyvěšeno na dobu, než budou známi dědicové po Ing. Milanu Blumovi, nejdéle na dobu
řízení o KoPÚ Všestudy, na úředních deskách Pobočky Chomutov a Obecního úřadu Všestudy.
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