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USNESE Í

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice (dále jen pozemkový úřad),
jako věcně příslušné podle ust. § 20 odst. 1 písmo b) 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 příslušný pozemkový úřad podle ust. § 11 odst.1 písmo b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo

v řízení o pozemkových úpravách podle ust. 5 odst. 3 (nebo 4) zákona ve spojení s ust. § 32
odst. 2 správního řádu, takto:

OBEC VRÁBČE, Vrábče Ves - Na Návsi 33,37001 České Budějovice

se ustanovuje opatrovníkem

1) Jozefu Fedákovi, nar. 9.12.1960, místo posledního trvalého pobytu Pěkná 10, ová Pec,
38451 Volary, vlastníkovi pozemků vedených na listu vlastnictví (LV) Č. 786 v k. ú. Vrábče,

2) Ing. Jaroslavy Karáskovi, nar. 13.8.1952, místo posledního trvalého pobytu Pabláskova
392/19,37001 Ceské Budějovice 7, vlastníkovi pozemků vedených na listu vlastnictví (LV)
Č. 803 v k.ú. Vrábče.



ODŮVODNĚ Í

Vlastníci uvedení v bodech 1) a 2), zapsaní na příslušných listech vlastnictví pro k.ú. Vrábče
jsou účastníky řízení ve věci KPU Vrábče. Důvodem pro ustanovení opatrovníka jsou
neaktuální a tedy nesprávné údaje na listech vlastnictví. Pobyt těchto vlastníků není Plám
a na adresy vedené na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovišti Ceské
Budějovice (totožné s adresami vedenými v Informačním systému evidence
obyvatel) na listech vlastnictví pro jednotlivé, výše uvedené vlastníky v bodech 1) a 2)
se písemnosti nepodařilo doručit a ani pátráním se nepodařilo více zjistit.

Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. Podle ust. § 5
odst. 3 zákona opatrovník není oprávněn za vlastníka pozemku udělit souhlas k nedodržení
pravidel pro posuzování přiměřenosti, kvality a výměry vyměňovaných pozemků.

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 pozemkového úřadu (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.

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Pozemkového úřadu České
Budějovice
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