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U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), 
jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:  
 

Obec Šarovy 
IČ 00837296 

 
č. p. 100 

763 51 Bohuslavice u Zlína 
 

se ustanovuje opatrovníkem 
 
 
předpokládaným dědicům vlastníků pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území 
Šarovy: 
 
Ambruz Josef, nar. 30. 11. 1902, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 19, 763 51 Šarovy, 
LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Bařicová Alžběta, nar. 8. 2. 1898, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 31, 763 51 
Šarovy. LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Bernatík František, nar. 11. 4. 1895, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 11, 763 51 
Šarovy, LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Dudová Marie, nar. 31. 7. 1911, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 9, 763 51 Šarovy, 
LV č. 277, 284, 336 a 338, 
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Hoferková Marie, nar. 5. 11. 1911, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Březolupy 363, 687 13 
Březolupy, LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Janků Jaroslav, nar. 29. 4. 1905, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 2, 763 51 Šarovy, 
LV č. 79, 277, 284, 336 a 338, 
Janotová Anna, nar. 28. 2. 1902, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Lhota 118, 763 02 Lhota, 
LV č. 27, 
Nevařilová Anna, nar. 17. 12. 1894, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem 1. máje 847, 763 02 
Zlín, LV č. 179, 
Ohnútová Julie, nar. 24. 11. 1904, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Březnice 150, 760 01 
Březnice, LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Ondrašík Emil, nar. 24. 12. 1925, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 7, 763 51 Šarovy, 
LV č. 277, 284, 336 a 338, 
Ondrašík Tomáš, nar. 7. 3. 1933, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Zborovská 4139, 760 01 
Zlín, LV č. 106, 
Popelka Antonín, nar. 23. 2. 1918, datum úmrtí nezjištěno, posledně bytem Šarovy 37, 763 51 
Šarovy, LV č. 277, 284, 336 a 338. 
 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
Dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových 
úprav a soud o dědictví pravomocně usnesením ještě nerozhodl, jsou účastníky řízení o pozemkových 
úpravách osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případě kdy soud nebo soudní 
komisař nepodá sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o 
pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být i obec. 
 
Vlastníci uvedeni ve výroku tohoto Usnesení jsou již zemřelí. Šetřením na katastrálním úřadu se však 
pozemkovému úřadu nepodařilo zjistit potřebné údaje, které by vedly k dohledání těchto vlastníků 
nebo k dohledání okruhu dědiců. Bez těchto údajů nemůže dát pozemkový úřad podnět příslušnému 
soudu k zahájení dědického řízení. 
 
Na základě shora uvedených skutečností dospěl správní orgán k závěru, že jsou splněny podmínky 
ustanovení § 5 odst. 4 zákona a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto Usnesení. 
 
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. 
 
Funkce opatrovníka dle ust. § 32 odst. 8 správního řádu zaniká, jakmile pominou důvody, pro něž byl 
opatrovník ustanoven. Ustanovený opatrovník bude účastníky řízení zastupovat a hájit jejich práva do 
doby pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
 
 
 
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. 
  
  
  
  
  
 Ing. Lubomír Holubec 

vedoucí Pobočky Zlín 
Státní pozemkový úřad 
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