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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 
 
 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Naše značka: SPU 359002/2019 
Spisová značka: 2RP9590/2015-537205/06 
 
Vyřizuje.:  Ing. Květoslava Vedralová 
Tel.:  725950047 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  k.vedralova@spucr.cz 
  
Datum:  12. 12. 2019 
 
 
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí LV 445 k.ú. Pňov 
a LV 67 k.ú. Klipec 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 
(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 bylo vyhotoveno usnesení č. j. SPU 359480/2019 o ustanovení opatrovníka dědicům po Václavu 
Koláčném,  bytem Pňov Ohrada 41, poté Pňov 34, zemřelý vlastník pozemků vedených na listu vlastnictví 
(LV) č. 445 v katastrálním území Pňov a LV 67 v katastrálním území Klipec, účastníkům správního řízení o 
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pňov a v částech k.ú. Klipec, k.ú. Nová Ves I.,k.ú. 
Velim, k.ú. Velký Osek, k.ú. Veltruby v souladu s ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu 
 
Opatrovník byl stanoven z důvodu, že výše uvedení účastníci řízení zemřeli, jejich  pozemky vedené na listu 
vlastnictví č. 445 v katastrálním území Pňov a LV 67 v katastrálním území Klipec, nebyly v dědickém řízení 
projednány a není znám okruh dědiců.  
Opatrovnictví zaniká projednáním dědictví nebo ukončením řízení o pozemkových úpravách. 
 
Oznámení se vystavuje na dobu 15 dní na úředních deskách obcí Pňov-Předhradí a Státního pozemkového 
úřadu, počínaje dnem 16. 12. 2019. Žádáme obec Pňov-Předradí o zaslání tohoto oznámení s potvrzením o 
vyvěšení zpět na adresu pobočky Kolín. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
 
v z. Ing. Marie Špitálníková 
  
 
 
Vyvěšeno v papírové podobě dne:   Vyvěšeno v elektronické podobě dne: 
 
 
 

 
Dědicům po Václavu Koláčném 
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Sejmuto v papírové podobě dne:   Sejmuto v elektronické podobě dne: 
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