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Veřeiná whláška

doručenírozhodnutí o ustanovení opatrovníka

MiDistcrstvo z€mědělství, PozemkolÝ úřarl Liberec, jako mistně a věcně přís|ušný
spřávní úřad Poďe ust. s 19 písm. a) a 20 odst. 1 písm. b) zákona
$
č. 139/2002 sb.,
o pozemkorých úpravách a pozenrkových úřadech a o změnÉ
zákona č. 22911991 sb.'
o úp-ravě vlastnických vztahů kpůdě. jinému zeměděIskému majetku' ve znént
nozdějšíchpředpisů v ptatném znčni (dále jen ,,zákon..) zaháji|o na zářladě požadavku
obce Příšovice podle ust. s 6 odst. 5 zákona dnem 23.7.2"004 řízeni o komp|exnich
pozemkových úpravách v k.ú. Příšoyice (dáIe j€n KPÚ).
Z^hájeÍí řízeÍ|íbylo oznámeno veřejnou výhhškou č.j. Pul576/2004/Kr
ze dne
1.7.2004.

řízenío KPÚ došlo, po projednání v zastupitelstvu obce Příšovice
a-zastupitelstvu obce Přepeře, k návrhu změ'y obecni (kah;trálno
Lranice mezi k.ú.
Příšovice-a k.ú. Přepeře u TuřnoYa. Ná\'řh této;mény si }']'žádal zut,.outi
ee.ti pnze-t,i
Vprůběhu

zk.ú. Přepeře u Tunova do obvodu rrÚ. spra'"i orgáD nás|edn' zjistil, že
vsoučasném stavu katastru nemovitostí jc u KaiastráIníhJpracoviště
semily ved€n
Ly_č. 219' nr kteíémje zapsáno vlastnické právo k nemo..vitostem vtr.ri. iřepele

u Tuřnova pro Josefa vitáka' rodné čislo 1912'4/, posledně bylem Lažány
ó.l,463 'l5
Pěnčínu Liberce. Při doručování bylr zási|ka vrácena z důvodu úmrtí.Daliím
šcrřením
(Eo) neby|y zjištěny žádnédalšíúáaje o lýše uv€deném vlastníkovi.
Ze shora uvedeného je zjevné, že účastníkncmůžev řizení jednat

á v takovém případě
j"".'ř"!:.']!.9 osobě khájeni,jcjich práv ustanovit opatrovníka.
Rozhodnutím

č.!: 483/1GlJ0736'Po

Mze, PU Liberec, tedY ustanoYilo v souladu ust. o ló odst. 2
zákona č.-7-I^967 Sb., o správním řízeni, neznámému vlastnÍkovi opatrovnika,
kte1Ým
je obec Příšovice.

Jelikož pobyt vlastníka není znám! bU{le rozbodnutí o oDatrovnictvi dorUčeno
v souladu s usl' s 2í' odst. | 7ákona (1. -t Il'Ó- sb'. o sPrivniÍn řizeni. reicjnou
ryh|áškou. Podle $ 26 odst.2 Uvedeného zákona se doručenípiovede tak. že řozhodnutí
o ustanovení opatrovDíka se spolcčně s touto r'vhtáškou r.r.vési po tlobu

v místě obryklým. Poslední den téfo lhůty ie .lnem .loručeni.

l5 rlnů zpúsobem

Ing. Jan Soukup
ředitel pozemkového úřadu

Toto oznám€ní ( vč. přilohy . Rozhodnutí č.j.: 483/10.130736-Po ze dne 28.4.201o,')
bude po dobu 15_ti dnů ryvěšeno na úředni desce PÚ Liberec' v elektronickó podobě
na adrese tr"rY\,v..eagri.cz a na úředních deskách dá|e uvedenÝch obcí:
obecní úřatl Přišovice a obecní úřad Přepeře se timto Žá;á, aby v sou|adu s ust. $ 26
odst. 2 zákona č. 7111967 sb. l) 1správni říd ) toto oznámeni ÝTvěsil na své úřcdní

Po sejmutí á potvrzení zaš|€te oznámeni zpět na shora uver]enou arlresu PÚ Liberec.

Í::iťÁ."*t?
Razitko a podpis potvřzující Ý}'věš

,)

a

sejmutí

Pozemkoť úřad aháji| řizení o pozeÍnkové úprávě před účiniosrínového správnitro iádu ( zákon
č' 500/2004 sb' )av takovém případě se řizeDí dokon1čí pod|e dosavadnich právních předpisů.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Liberec
U Nisy 745/6a' .160 07 Liberec III - Jeřáb
tet.465 246 3.tj

spisovázi.:
cj.,

KPÚ7t]l.l10/05

v}'iizuje:
] e]elon:
fax:
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dne 28'4'201o

RoZHoDNUTÍ

MinistersNo Zemědělstvi' Pozemkový úřad liberec (dále jen pozemkový
úřed)' jako věcně
příslLršnépodle ust. 20 odý'l písm.
š
b) zákona č.139/2d02 šb. o.|o,,.Jti.uj"l .ip.uu,i"r,
a pozemkových úřadec]r a o změně 7ákona č. 229ll99]
sb., úp;'"Á;;.llkých vzlahů
k půdě ajinému-zeměděIskémLl maje!kll,' ve
"
znění pozděiších ;ředpisu
u.1or.o
1Jel";"n
mistně příslušný pozemkový úřad pod1e ust. 5
'"l.on1,
$ zákona t.irll'soz š;.. J-sp.auniiiz.ni

( správní řád ).

rozhodlo
v''izeni"o
úpravách podle,usl. $ 5 odst' 5 zákona ve spojení s rrst.
39111!o.1Ých
!' 16 odst. 2
zákona č. 7111967 Sb', o správním řízenr t a t< t o :

O b e c Příšovice, IČ: 00263125, se sídlem Příšovice 60,
463 46 Příšovicc'
s€ ustanoYuje opatrovníkem
JoseÍovi vitá}oYi vlastníkovi pozemků vk.ú' Přepeře
u Tumova, zapsanÝch v katastru
nemovltoýi.u'Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj KatastÍální p.""ouisie i,"n''ty no ti"tu
vlastnictví (LV) č. 279'

odůvodnění

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Liberec.
zahájilo na základě požadavku obce
Příšovice podle ust. { 6 odst. 5 zákona dnem 23.7'2004
řízeni t"ňi.ňiiň.f,o'".t""1'"r'
úpravách vt'ú. Příšovice (dále jen KPÚ). Zaháj*í
ří."'í l;i" "
č.j. PU/576l2O04/Kr ze dne 7.i.2ao4
"1,l'r,ist""
V pťůběhu iízenío KPÚ došlo, po projednání v zastupitelsNu
obce Příšovice a zesrupl!elsNu
obce Přepeře' k návrhu změny oLecni (iatastrálnI
hrarrice mezi k.ú' eilloui""
['u. I,t"p";" u
si, \]r'Žida|.zah,nu,i-ta..i po'"-t,i .
"
Tunova r1o
:ť.T::i},i'.l.::::
Dpravl]|..mény
organ nJsledně ziisti], že v současnémstavu kataslru
nemovitostí je
u Katastrálního placoviště semily vede; Lv
č' 2;l' na kterem je
p.u'"
nemovltostem vk.ú' Přepeře u Tumova prc Jose|a
'"i.a"" "r".*i.*"
Vitáka. rorlné'číslo
'.
rliiz+,
po,i"ane
býem Lažan],6'1.463 45 Pěnčínu LibeŤce' Při doručo\,ání
uytu ,a.iiř" í.í!nn, atuoau
úmÍí'Dalšim šetřením (Eo) neb}'ly zjjštěn). žádnéda1šíúdaje
á výš"
'".a."i. "'^'ir."'i.
Pod]e ust' š 5 odst' 5 zákona, účastníkřízení'
který není znám nebo jehož pob}t neni znám.
zastupuje v řízení o KPU opatrovnik. kterým
múžebýt i obec' opatrovník není oprávněn
za účastníkaudě]it souhias k nedodrŽení pravirlel jro po,uzouiní
pri^ci.no..' ,.uuri.u

;';;;.io,".iffi

t.;;;;;.;

a

|něňovcnich pozemků Pnvinností opatrovnika je zastupovat účastníkařízení
o KPU' .,ejme'lJ př.b'llI aJr.|.i\o\Jl dorurenl]i.tolrrr ,,.tsi l'.l

-v)mér)

'řizcní

.\,-)

Jelikož pobý účastnikao KPÚ ncní znám, bucle toto .ozhoclnulí doručeno v sou1adu s ust'
$ 26'odsl. 1 zákona č.71l]967 sb.' o správním řízení, veřejnou vyhláškou. Pod]e { 26 odst- 2
uvedeného zákona, se doťučeníprovede tJk. Že se loto roz]rodnuli V\lesi oo dobu l5dnú
způsobem v místě obvyk]ým. v daném piipadé na uiednÍ desce oU Piísovlce' úřední
desce
oU Přepeře, ťlřední desce PIj Liberec a v e]ektronické podobě na adrese w\vw';agn'cz'
opatrovnjk se uslanovrtje pouze pro účelyřízení o komplexních pozemkových úpravách
do doby, kd). bude znám okruh dědiců. nejpozdě.ji však opatrovnictví zanlta ukoneenrm
xpu,
tJ. rozhodlutím pozenkového úřadu podle ust'
$ l1 odsl' 8 zákona o výměně nebo přechorJu
vlastnických pťáv.

Toto rozhodnutí nenahrazuje děd]cké řízení ani není zásahem do vIastnických pláv'
Mze' PÚ. Liberec, zaháji1o řízenío pozemkových ťrpravách před účinnostínového správniho
řádu (Zákon č. 500/2004 sb'). vtakovém případě se řizení dokončípodle c]osavadních
právních předpisů, i' podle zákona č. 7 t/1967 Sb.' o správním řízení (správní řárl)-

Poučenío odvo|ání

l5 dnů. počínajednem následujícím po dni
doručení, podáním učirrěnýrn u PÚ Liberec' k Ministersivu zemědélstr,í' Ústřední pozemxov1'
úřad' Těšnov 17. 1] 7 05 Praha 1.
Proti tomuto ťozhodnutí se lze odvolat do

Ing. Jan Soukup

ředite] PU Liberec

Rozdělovník

Rozhodnutí obdrží
obec Příšovice, 463 16 PříŠovice6t)

obec Přepeře, Přepeře 229. 512 6] Přepeře

Rozhodnutí veřejnou lyhláškou obrtrží
VlastníkjehoŽ poblt není znám'

vypřáYeno dDe:
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