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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice (dále jen „pozemkový úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 19 písm. a) a § 20 odst.
1 písm. b) 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 a jako místně příslušný pozemkový
úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,

rozhodlo
v řízení o pozemkových úpravách podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů , takto:

Obec ZLATÁ KORUNA, Zlatá Koruna 41, 382 02 Zlatá Koruna se:

ustanovuje opatrovníkem
pro vlastníka zapsaného na LV č. 187 v katastrálním území Rájov a vedeného
na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovišti Český Krumlov:
- Svoboda Zdeněk, nar. 31.07.1963, Kamenická 350/101, Děčín – Nové Město

Odůvodnění
Uvedený vlastník je zapsán na příslušném listě vlastnictví pro k.ú. Rájov a je účastníkem
řízení ve věci KPÚ Rájov.
Důvodem pro ustanovení opatrovníka je ten, že na adresu vedenou na Katastrálním úřadě
pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovišti Český Krumlov na listu vlastnictví č. 187 se výše
uvedenému vlastníkovi nepodařilo písemnost doručit a ani pátráním se nepodařilo zjistit více.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ustanovení § 32 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád). Podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, opatrovník není oprávněn za vlastníka pozemku udělit souhlas k nedodržení
pravidel pro posuzování přiměřenosti, kvality a výměry vyměňovaných pozemků.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení může opatrovník podat podle ustanovení § 76 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolání, ve kterém uvede závažné důvody pro odmítnutí
opatrovnictví a to ve lhůtě 15 - dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným
u Pozemkového úřadu České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 78 Č. Budějovice (viz § 83
odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76
odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Pozemkového úřadu
České Budějovice
Rozdělovník:
Do vlastních rukou:
Obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 382 02 Zlatá Koruna

Potvrzení o vyvěšení Usnesení o opatrovníkovi :
ČJ.:
130714/1757/10-58893/08-2/PLA/0- KPÚ RÁJOV

Vyvěšeno dne…………………..

R 55/2010

Sejmuto dne……………………

……………………………
Razítko a podpis
(orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí)

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Poznámka:
Po sejmutí a potvrzení o vyvěšení zašlete zpět na MZe-Pozemkový úřad České Budějovice,
Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice.

