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USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (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,
rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2
správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:
Obec Provodov na Moravě
IČ 00284378
č.p. 28, 763 45 Březůvky
se ustanovuje opatrovníkem předpokládaným dědicům vlastníka pozemků zapsaných v katastru
nemovitostí pro katastrální území Provodov na Moravě na listu vlastnictví č. 32
Žofie Sedlářové, nar. 2. 11. 1893, posledně bytem Žeranovice 8, 769 01 Žeranovice, zemř. 15. 12
1959.

ODŮVODNĚNÍ
Dle ustanovení § 32 odst. 2 správního řádu osoby neznámého pobytu a osobám, jímž se prokazatelně
nedaří doručovat písemnosti zastupuje v řízení o pozemkových úpravách opatrovník. Dle ustanovení
§ 5 odst. 4 zákona zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav a soud o
dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl, jsou účastníky řízení o pozemkových úpravách
osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případech kdy soud nebo soudní komisař
nepodá sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o
pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být i obec.
Vlastník uvedený ve výroku tohoto Usnesení je již zemřelý. Pozemkový úřad zaslal příslušnému
okresnímu soudu žádost o sdělení okruhu dědiců po zemřelém vlastníku, avšak ve stanovené lhůtě
neobdržel sdělení okruhu dědiců.
Na základě shora uvedených skutečností dospěl správní orgán k závěru, že jsou splněny podmínky
ustanovení § 5 odst. 4 zákona a ust. § 32 odst. 2 správního řádu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku tohoto Usnesení.
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu.
Funkce opatrovníka dle ust. § 32 odst. 8 správního řádu zaniká, jakmile pominou důvody, pro něž byl
opatrovník ustanoven. Ustanovený opatrovník bude účastníky řízení zastupovat a hájit jejich práva do
doby pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

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.
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