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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chudíř – oznámení o ustanovení
opatrovníka
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,
oznamuje
vyhotovení usnesení o ustanovení opatrovníka pro níže uvedeného účastníka řízení komplexních
pozemkových úprav k.ú. Chudíř:
Pavel Černý nar. 14.2.1972, bytem Hrdlořezy 155
Opatrovníkem byla ustanovena Obec Chudíř. Usnesení bylo vydáno z důvodu, že výše uvedený
účastníki řízení je osobou neznámého pobytu nebo sídla, jemuž se prokazatelně nedaří doručovat.
Oznámení se vystavuje po dobu než bude znám pobyt účastníka řízení nebo jeho další
identifikační údaje, nejdéle však po dobu trvání komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Chudíř. Oznámení se vystavuje na úřední desce místně příslušného Obecního úřadu
v Chudíři, na úřední desce Pobočky Mladá Boleslav a na adrese www.spucr.cz.
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