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V Hradci Králové dne 7. 12. 2015 
  
  
  

U S N E S E N Í 
  

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, 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. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, takto: 
  
Obec Hořiněves, zastoupená starostkou, 503 06 Hořiněves  
  
  

se ustanovuje opatrovníkem 
  
  
předpokládaným dědicům účastnici řízení:  
Anna Čapková, Čenice 2.díl 5, 508 01 Hořice, po zemřelé vlastnici pozemku vedené na listu 
vlastnictví (LV) č. 184 v k. ú. Žíželeves. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 

  
Pozemkový úřad při zahájení pozemkových úprav veřejnou vyhláškou ze dne 12.12.2012  č.j. 
225146/2012-MZE-130743 zahájil práce na lustraci neznámých a nedostatečně 
identifikovaných osob evidovaných v k. ú. Žíželeves. V první fázi jsme požádali Katastrální 
úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové o vyhotovení 
nabývacích listin a podkladů z pozemkové knihy. Ve spolupráci s Obcí Cerekvice nad 
Bystřicí a Státním archivem v Jičíně se nám podařilo dohledat pouze datum narození Anny 
Čapkové 2.4.1858 v Čenicích.  
Dopisem č.j. SPU 006654/2015 ze dne 8.1.2015 požádal pozemkový úřad matriku Městského 
úřadu v Hořicích o dohledání data úmrtí. Dne 12.1.2015 bylo sděleno pod č.j. SPU 
016654/2015, že se nepodařilo nalézt zápis o úmrtí. 
Dopisem č.j. SPU 541391/2015 ze dne 19.10.2015 bylo požádáno Ministerstvo vnitra, odbor 
správních činností, oddělení evidence obyvatel v Praze, ale nebyla dohledána (č.j. SPU 
553138/2015) 
 
Vzhledem k tomu, že nebylo dosud dohledáno datum úmrtí ani místo posledního trvalého 
pobytu, nemohl být podán podnět na dodatečné projednání dědictví.  
  
Z výše uvedených důvodů se účastnici řízení a dědicům výše uvedené neznámé účastnici 
řízení na dobu trvání pozemkových úprav v k. ú. Žíželeves ustanovuje opatrovník, který je 
bude zastupovat do okamžiku, než případně tito sami vstoupí do řízení. 
  
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. 
  
  
  
  
  
  
   
  
 RNDr. Marie Jančíková 

vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
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