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  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

                                                             USNESENÍ 
 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo (dále jen „pozemkový úřad“), jako věcně 
příslušné podle ustanovení § 20 odst. 1 písm.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, a jako místně 
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů,  
 

rozhodlo 
 

v řízení o Jednoduché pozemkové úpravě – upřesnění přídělů – určení hranic pozemků 
v k.ú. Valtrovice podle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 32  odst. 2 písm.i) zákona č. 500/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto: 
 
Panu Leovi Černajovi, narozeném 29.11.1980, místo trvalého pobytu Valtrovice 7, 
671 28 Valtrovice, spoluvlastníkovi id. 1/30 pozemků evidovaných na listu vlastnictví 
č. 203 v katastrálním území Valtrovice. 
 

ustanovuje opatrovníka 
                    Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 Valtrovice, IČ 00637653 
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                                                           Odůvodnění 
 
Písemnosti doručované v rámci řízení o pozemkových úpravách panu Leovi Černajovi se 
pozemkovému úřadu vracely s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Pan 
Leo Černaj má místo trvalého pobytu sídlo ohlašovny v obci Valtrovice. Na základě 
telefonického hovoru se starostou obce bylo zjištěno, že si adresát, v místě trvalého bydliště, 
nevyzvedává žádnou korespondenci a že údajně bydlí v obci Slup - Oleksovičky. Toto tvrzení 
nám potvrdila i poštovní doručovatelka. Korespondence zaslaná na nově zjištěnou adresu se 
také vrátila, tentokrát s odůvodněním, že nebyla vyzvednuta. Na základě těchto skutečností, že 
se dané osobě prokazatelně nedaří poštovní korespondenci doručovat, pozemkový úřad 
ustanovil panu Leovi Černajovi opatrovníkem Obec Valtrovice. 
 
 
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ustanovením § 32 a násl. správního řádu. 
Podle    § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, opatrovník 
není oprávněn za vlastníka pozemku udělit souhlas k nedodržení pravidel pro 
posuzování přiměřenosti, kvality a výměry vyměňovaných pozemků.  
 
                                                       Poučení účastníků 

 
Proti tomuto usnesení lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podat podle ustanovení § 76 
odst. 5  správního řádu odvolání k Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému 
úřadu,  Těšnov 17, 117 05 Praha 1, podáním učiněným u pozemkového úřadu (§ 83 odst. 1 a §  
86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 
správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
    Otisk úředního razítka 
                                        
                                                                                      RNDr. Dagmar Benešovská 
                                                                                                      Ředitelka 
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