
 

 
 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín 

Zarámí 88, 760 41 Zlín 
 
 
Spisová značka.: 2RP19473/2015-525201/06 
Č.j.: SPU 249058/2019 
 
Vyřizuje: Jana Vítková 
Telefon: 727957183 
E-mail: j.vitkova@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 

 

  
Ve Zlíně dne 20. 6. 2019 
  
  
  

U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (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 podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:  
 

obec Karlovice  
IČ 46276076 

 
č. p. 47 

763 02 Karlovice 
 

se ustanovuje opatrovníkem 
 

předpokládaným dědicům vlastníků pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území 
Karlovice, evidovaných na LV č. 180: 
 
Františka Chvátalová, nar. 21. 7. 1909, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Moravská 42/1463, 
Praha – Vinohrady 120 00,  
Otilie Plachá, nar. 1. 3. 1902, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Pohořelice 215, 763 61 
Pohořelice, 
Josef Strojil, nar. 24. 6. 1907, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Oldřichovice 28, 763 61 
Oldřichovice, 
Petr Strojil, nar. 28. 1. 1904, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Javorová 307/15, 460 01 
Liberec. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
Dle ustanovení § 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 ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o 
pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být i obec. 
 
Vlastníci uvedeni ve výroku tohoto Usnesení jsou již osoby zemřelé. Šetřením na katastrálním úřadu 
se však pozemkovému úřadu nepodařilo zjistit potřebné údaje, které by vedly k dohledání těchto 
vlastníků nebo k dohledání okruhu dědiců. Bez těchto údajů nemůže dát pozemkový úřad podnět 
příslušnému soudu k zahájení dědického řízení. 
 
Na základě shora uvedených skutečností dospěl správní orgán k závěru, že jsou splněny podmínky 
ustanovení § 5 odst. 4 zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto Usnesení. 
 
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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