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Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. 
Želkovice 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové (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, 
 

že rozhodl v řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. 
Želkovice, podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, o ustanovení 
opatrovníka předpokládaným dědicům paní Marie Pacákové, Josefu Svatošovi a Anně Svatošové. 
 
V průběhu řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice 
bylo zjištěno, že výše uvedení vlastníci, kteří jsou účastníky řízení, jsou neznámí nebo zemřelí a jsou stále 
spoluvlastníky pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 15, 321, 339 (Marie Pacáková) a LV  č. 177 (Josef 
Svatoš a Anna Svatošová), to vše pro obec a katastrální území Žíželeves. 
 
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebylo dědické řízení skončeno a pozemkovému úřadu není znám okruh 
právních nástupců, rozhodl pozemkový úřad o ustanovení opatrovníka právním nástupcům po těchto 
účastnících řízení. Opatrovníkem je Obec Hořiněves. Funkce opatrovníka zanikne zápisem pozemkové úpravy 
do katastru nemovitostí nebo vydáním pravomocného usnesení o dědictví. 
 
Obec Hořiněves žádáme o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým (úřední deska 
v elektronické i písemné podobě) po celou dobu řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 
Žíželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice. 
 
 
 
 
 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
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