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405 02 Heřmanov

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice . oznámení o ustanovení

opatrovníkem

Státní pozemkový uřad, Krajs(i pozemkový úř{ pro" Ústecký k'uj,-|:9*ka Děčín (dá'e jen

."oobočkď.), jako věcně příslušný ;;;;i, irr1a 'i"ul:,"Ái;;^ č,. 5O3l2O'2 Sb.' o Státním

pbzemkové-,,iuo,,'JJ^'nncnc ncti.,.lir'l"*'i,.:rciJr, zauotu apodle ust.-$'19 písm. a) zákona č.

|3gl2OOzSb., o pozemkových trpraválh lp"".i"r.""ý.h.il;ilt u o zmété ,tko,u ě. 229lI99'

Sb.' o úpravě vlastnických vzj1hů k'půdě ;l'"u-" i.ryá!í'r.omu majetku,-ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen :,;;ť";,a jakomíffiŤíJů,;. p:9":k; Ň1; 'u. ď 11 odst. 1 písm. b) zákona

č. 500/2004 st., .p'á""J raá,i" znétípozdějších předpisů,

oznamujeo

Že obec Heřmanov, IČ 00261 327, se sídlem Heřmanov 13,40 502 Děčín 2, se ustanovuje

opatrovníkem:

předpokládanýmdědicůmpoosobách,kterézemřŤv. 'Ťízeníokomplexníchpozemkových
ípravách (dále jen,ř"xjb Tkatastrálním iyemíBlankartice

oDvořákováStanis lava,nar '7.7.1962,zemÍ.9.2,2Ol7,posledněbÍ:*Družební1328,
ostrov, PSČ 363 01' vlastníkoui',,".á,,itostí vedeq.ict',,u ti't.' vlastnickém 64 v k.ú.

Blankartice'

Pro níže uvedené úěastníky Ťízení o komplexních pozemkoqich úpravách (dá'e jen ,'KoPÚ..;

v katastrálním území Blankartice

. ŠnourJaroslav, nar.25.8. 1955,trvalebyt9m,!n.talaStaška 17t6l27,415 01 Teplice,

v1astníkovi"iili,"i,"íi'.a;"í;i""íi'*,"r"stnickém 
313 v k.ú. Blankartice,

o Kout Radoslav' nar. 1. 8. 1978, trvale byte1Heřmanov 13,4O5 02 Heřmanov, vlastníkovi

nemovitostí vedených ,'u ti,t., ítá,t''ickém 315 v k.ú. Blankartice,

o Demeterová Eva, nar. 10. 11.1975,trva1e byte1Iňačovce 208, Čečehov, okÍes

Michalovce, Slovensko, u1u,t,,í".*"'ii"uíu.a*J''u listu vlastnickém 255 v k.ú.

Blankartice,



Demeterová Mária, nar.24.3. Ig7l,trvale bytem Iňačovce 208, Čečehov, oktes
Michalovce, Slovensko, vlastník nemovitosti vedené na listu vlastnickém 60 v k.ú.
Blankartice.

Ferková Jana, nar. 13. 5. 1977,trvale bytem Iňačovce 203, Čečehov, okres Michalovce,
Slovensko' vlastník nemovitosti vedené na listu vlastnickém 34 v k.ú. Blankartice.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebylo dědické Íizeni ukončeno a pobočce není znám okruh
dědiců, rozhodla pobočka vsouladu sust. $ 5 odst. 4 zákona ? $ 3z odst. 2 správního řádu
o ustanovení opatrovníka ýše uvedené účastnici Ťízení o KoPU, a to usneseními č. j.: SPU
I7022Il2017 ze dne 7 . 4.2017, nabytí právní moci dne 24, 4.2017 .

Z důvodu, Že se nedďí doručovat účastníkůň Íízení, rozhodla pobočka v souladu s ust. $ 5 odst. 4
zákona a $ 32 odst. 2 správního řádu o ustanovení opatrovníka ýše uvedeným účastníkům Ťizení.
Usneseními čj. SPU 170247l20I7 z2]. 3.2017 (právní moc 1 I. 4.2017), čj. SPU 26612812017 ze
ďne 12. 6.2017 (právní moc 27. 6. 2017), čj. SPU 29322012017 ze dne 21. 6.2017 (právní moc 6.
7.2017).

Funkce opatrovníka zániká,jakmile pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven, nebo
ukončením řízení o KoPU v katastrálnimízemi Blankartice.

oznámeni se vystaluje po dobu, dokud nepominou důvody, pro které byl opatrovník ustanoven,
nejdéle však do ukončení Íízení o pozemkových úpravách vkatastrálním izemí Blankartice, ato
na úředních deskách pobočky a obce Heřmanov.

Ing. Jitka Blehová
vedoucí Poboěky Děěín
Státní pozemkový uřad
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