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USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův
Brod (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 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 podle ust. § 32 odst. 2 správního řádu takto:
Obec Sobíňov
582 62 Sobíňov 200
se ustanovuje opatrovníkem
paní Marii Ondráčkové, Sobíňov 220, vlastnici pozemků parc.č. KN 340/1, 353/1, 648/118,
648/119 zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního
pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví (LV) č. 285 v katastrálním území Sobíňov.

ODŮVODNĚNÍ
Pozemkový úřad vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v kat. území Sobíňov.
V obvodu těchto pozemkových úprav se nacházejí mimo jiné pozemky zapsané v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod,
na LV č. 285 pro vlastníka paní Marii Ondráčkovou, č.p. 220, 58262 Sobíňov, bez uvedení
identifikátoru - tj. data narození nebo rodného čísla.
Korespondenci zaslanou p. Ondráčkové na adresu uvedenou v katastru nemovitostí
se nepodařilo doručit, paní Ondráčková není na této adrese známá.
Pozemkový úřad je oprávněn zjišťovat údaje o pobytu ( případně úmrtí) účastníků správního
řízení nahlédnutím do centrální evidence obyvatel. Údaje lze však zjistit pouze
za předpokladu, že je známo datum narození (alespoň rok) nebo rodné číslo účastníka.
Pozemkový úřad v této věci oslovil obec Sobíňov a matriku Městského úřadu ve Ždírci
nad Doubravou. Žádné upřesňující informace o paní Marii Ondráčkové se zjistit nepodařilo.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ustanovil pozemkový úřad paní Marii Ondráčkové
tímto usnesením opatrovníka.
Podle § 32 odst. 2 písm d), e) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), správní
orgán ustanoví opatrovníka osobám neznámého pobytu, osobám, kterým se prokazatelně
nedaří doručovat nebo osobám, které nejsou známy. O ustanovení opatrovníka rozhodne
správní orgán usnesením. Usnesení se oznamuje pouze ustanovenému opatrovníkovi.
Oznámení o tom, komu byl opatrovník ustanoven, se vyvěsí po dobu řízení o pozemkových
úpravách na úřadních deskách správního orgánu a dotčených obcí.
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominuly důvody, pro které byl opatrovník ustanoven
(§ 32 odst.8 správního řádu).
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.
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