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Obec Heřmanov
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405 02 Heřmanov

Vyřizuje: Ing. Anna Havlíková
Tel: 727956725
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Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice - oznámení o ustanovení
opatrovníkem
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín (dále jen
,,pobočka"), jako věcně příslušný správní úřad 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. l písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,

že Obec Heřmanov, IČ 00261327, se sídlem Heřmanov 13, 40 502 Děčín 2, se ustanovuje
opatrovníkem:
Pro níže uvedené účastníky řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen ,,KoPÚ")
v katastrálním území Blankartice

·

Šnour Jaroslav,
Teplice,
vlastníkovi nemovitostí vedených na listu vlastnickém 313 v k.ú. Blankartice,

·

Kout Radoslav,
nemovitostí vedených na listu vlastnickém 3 15 v k.ú. Blankartice,

·

Demeterová Eva,
Čečehov, okres
Michalovce, Slovensko, vlastník nemovitosti vedené na listu vlastnickém 255 v k.ú.
Blankartice,

·

Demeterová Mária,
Čečehov, okres
Michalovce, Slovensko, vlastník nemovitosti vedené na listu vlastnickém 60 v k.ú.
Blankartice,

·

Ferková Jana,
Čečehov, okres Michalovce,
Slovensko, vlastník nemovitosti vedené na listu vlastnickém 34 v kil. Blankartice.

Heřmanov, vlastníkovi

Z důvodu, Že se nedaří doručovat účastníkům řízení, rozhodla pobočka v souladu s ust. § 5 odst. 4
zákona a § 32 odst. 2 správního řádu o ustanovení opatrovníka výše uvedeným účastníkům řízení.
Usneseními č.j. SPU 170247/2017 z 27. 3. 2017 (právní moc 11. 4. 2017), č.j. SPU 266128/2017 ze
dne 12. 6. 2017 (právní moc 27. 6. 2017), č.j. SPU 293220/2017 ze dne 21. 6. 2017 (právní moc 6.
7. 2017).
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile pominuly důvody, pro nčž byl opatrovník ustanoven, nebo
ukončením řízení o KoPÚ v katastrálním území Blankartice.
Oznámení se vystavuje po dobu, dokud nepominou důvody, pro které byl opatrovník ustanoven,
nejdéle však do ukončení řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Blankartice, a to
na úředních deskách pobočky a obce Heřmanov.

Ing. Jitka Blehová
vedoucí Pobočky Děčín
Státní pozemkový úřad
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