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USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor (dále
jen „pobočka“), jako věcně příslušná 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.1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
v řízení o komplexních pozemkových úpravách Rataje u Bechyně podle ust. § 5 odst. 4
zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, takto:
Obec Rataje, Rataje 86, 391 65 Bechyně
se ustanovuje opatrovníkem
předpokládaným dědicům po Marii Melisové, Haškovcova Lhota 26, vlastnici pozemku
vedeném na listu vlastnictví (LV) č. 191 v katastrálním území Rataje u Bechyně, podíl ½, pro
zastupování v řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rataje u Bechyně.

ODŮVODNĚNÍ
Šetřením pobočky nebyla dosud zjištěna data narození a úmrtí Marie Melisové, v
dostupných evidencích Ministerstva vnitra ČR nebyla vlastnice dohledána.
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. 1 správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5
správního řádu odkladný účinek.
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