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obec Horní Cermná
ňnl
561 56 Horní Čermná

Vyřizuje: Ing. Pavel Friml
Tel:602311512
E-mail: p.friml@spucr.cz
ID DS: z49per3

DATUM: 12.10.2015

oZNÁMENÍ o ustanovení opatrovníka
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad orlicí
(dále jen ,,pobočka..), jako věcně příslušná podle zékona ě. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle ust. $ 19 písm. a) zžkonač.13912002 sb,,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákota č, 22911991 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, oznamujeo že rozhoď|a v Íízenío pozemkových
úpravách v katastrálnímuzemí Horní Čermná a Nepomuky podle ust' $ 5 odst' 4 zétkonave spojení
s ust. $ 32 odst. 2 správního řádu o ustanovení obce Horní Čermná,56156 Horní Čermná č.p. 1o
IČ 00278882, opatrovníkem předpok|ádaným dědicůmo osobám vstupujícímdo práv
zemřelých vlastníkůa vlastníkůmneznámého pobytu.
Seznam zemřelých vlastníků a vlastníků neznámého pobýu, u kterých byl ustanoven opatrovník je
přílohou tohoto oznámení'
oznámení a seznam zemřelých vlastníkůa vlastníků neznáméIlo pobýu budou ponechány na úřední
desce obce Homí Čermná po celou dobu řízenío pozemkových úpravách, v případě změn bude
Seznam aktualizován.
S pozdravem
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

vedoucí Pobočky Ustí nad orlicí
Státní pozemkový úřad
v z.Ing. Pavel Friml
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Přílohy:

Seznam zemřelých vlastníkůa vlastníkůneznámého pobytu.
.:'i.']J)i.]:.l{i.Á|
r..'i:' i].''J l.' j] $,.á1

í
I

í".-

