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Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní  město Praha, Pobočka Mělník 
jako věcně příslušný 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 
 

o z n a m u j e 
 
ustanovení opatrovníka pro níže uvedeného účastníka řízení o komplexních pozemkových úpravách 
v katastrálním území Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice (dále jen KoPÚ 
Nedomice) a to z důvodu - úmrtí vlastníka:  
 

• LV 386 k.ú. Ovčáry u Dřís  Sobotková Božena, Ovčáry čp. 32, zemřelá dne 27.7.2006. 
 
Oznámení se vystavuje na dobu, než budou dohledáni potenciální dědici po zemřelém vlastníkovi, nejdéle na 
dobu trvání řízení o KoPÚ Ovčáry u Dřís, na úřední desce místně příslušného Obecního úřadu Ovčáry u Dřís 
a na úřední desce Pobočky Mělník. Dále se oznámení vyvěšuje na úřední desce Obecního úřadu Nedomice, 
Obecního úřadu Tišice a Městyse Všetaty.  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník žádá občany o 
spolupráci. Pokud by někdo měl informace,  vztahující se k výše uvedenému vlastníkovi, ať kontaktuje SPÚ, 
Pobočku Mělník, příslušnou referentku KoPÚ Ovčáry u Dřís – pí. Hanu Vogelovou na tel. 725950122. 
 
Ing. Oldřich Smolík 
vedoucí Pobočky Mělník 
Státní pozemkový úřad 
Otisk úředního razítka 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………….. 

 
(razítko, podpis) 

Sejmuto dne: ……………………………………. 
 
 
Příloha/Přílohy 
 1. usnesení - opatrovník - obec Ovčáry u Dřís - Sobotková Božena.pdf (obec Ovčáry) 
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