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V Mladé Boleslavi dne 27. 11. 2018

USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka
Mladá Boleslav (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. § 32 odst. 2 správního řádu, takto:
Obec Chudíř, Chudíř 16, 294 45 Chudíř
se ustanovuje opatrovníkem
Pavlu Černému, nar. 14.2.1972, bytem Hrdlořezy 155, 293 07, vlastníkovi vedeném na LV č. 152, 97
a 208 pro k.ú. Chudíř, jako osobě neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat.

ODŮVODNĚNÍ
V katastru nemovitostí je na LV 152, 97 a 208 pro k.ú. Chudíř veden jako vlastník Pavel Černý účastník řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Chudíř, včetně rodného čísla i trvalého
bydliště. Jelikož se tomuto vlastníkovi nedaří doručovat písemnosti a jeho současný pobyt není znám,
pobočka prověřila adresu trvalého bydliště a zjistila, že se jedná o adresu sídla Obecního úřadu
v Hrdlořezích. Pobočka se tedy dotázala Obce Hrdlořezy dopisem ze dne 6.11.2018 č.j. SPU
504606/2018/Op, zda jim není známa aktuální adresa výše uvedeného, popř. i jiné bližší informace,
kontakt apod.. Obec Hrdlořezy dne 22.11.2018 dopisem č.j. SPU 532480/2018 potvrdila, že je Pavel
Černý přihlášen na adrese Hrdlořezy 155, což je adresa Obecního úřadu Hrdlořezy a sdělila, že
neznají aktuální adresu, kontakt ani jiné bližší informace o vlastníkovi Pavlu Černém.

Na základě těchto skutečností dospěl správní orgán k závěru, že jsou splněny podmínky ust. § 32
odst. 2 správního řádu 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.

Otisk úředního razítka
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad
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