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V Hradci Králové dne 8. 4. 2016

US

ESE

Í

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové (dále jen "pobočka"), jako věcně příslušný podle zákona Č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. § 19 písmo a)
zákona Č. 13912002 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. I písmo b) zákona Č. 50012004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl

v řízení o pozemkových
správního řádu, takto:

úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2

Obec Dohalice
adresa: Oohalice č.p. 17, 503 13 Oohalice, IČO 268739
se ustanovuje opatrovníkem

účastníku řízení panu:
Michalu Jarošovi, narozenému 11.4.1975, adresa Sovětice č.p. 25, 503 15 Nechanice,
vedenému na listu vlastnictví č. 295 pro Obec a katastrální území Oohalice (spoluvlastnický
podíl V4).

Ě

ODŮVOD

Í

tátní pozemkový úřad (dále jen "SPÚ"), Pobočka Hradec Králové dopisem do vlastních
rukou čj. 055161/2016 ze dne 19.2.2016 obeslal úča tníka řízení pana Michala Jaroše,
narozeného 11.4.1975, adresa Sovětice č.p. 25, 503 15 echanice. Zásilka obsahovala
pozvánku na úvodní jednání ke Komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území
Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany (dále jen, KoPÚ Dohalice), které se konalo dne
10.3.2016. Zásilka se dne 8.3.2016 vrátila zpět na SPÚ, Pobočku Hradec Králové se sdělením
pošty, že si adresát zásilku nevyzvedl ve stanovené lhůtě. SPÚ, Pobočka Hradec Králové
obeslala pana Michala Jaroše obyčejným dopisem č.j. SPU 116596/2016 ze dne 30.3.2016,
jehož obsahem byl zápi z úvodního jednání ke KoPÚ Dohalice, ale zásilka se vrátila znovu
zpět na SPÚ, Pobočku Hradec Králové, tentokrát se sdělením pošty, že adresa je sídlo
Obecního úřadu v Sověticích, a ten tyto zásilky nepřijímá. Pan Michal Jaroš je přihlášen
k trvalému pobytu na adrese Obecního úřadu Sovětice. Na základě této skutečnosti jsme
telefonicky kontaktovali starostu obce, který nám sdělil, že jim není známo, kde se pan
Michal Jaroš zdržuje a na jakou jinou adresu je možné mu doručovat, a že je též možné, že je
mimo republiku.
Vzhledem k tomu, že se účastníku řízení opakovaně nedaří doručit korespondenci, rozhodl
pozemkový úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Opatrovník se ustanovuje na dobu, než pominou důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven,
nejdéle však na dobu trvání řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním
území Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany.
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. I správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek.

R Dr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové
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