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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

 
veřejná vyhláška - oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPU Rozehnaly 

 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 
(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, 

oznamuje 
 
že usnesením č. j. SPU 377253/2019 ze dne 23.9. 2019 ustanovil v rámci řízení o Komplexních 
pozemkových úpravách v katastrálním území Rozehnaly, v souladu s ustanovením § 32 odst.2 , písm. d) 
správního řádu 
 

Václava Rohlíčka, bytem K pile 306, 535 01 Břehy 
 
opatrovníkem paní Anny Rohlíčkové, bez identifikačních údajů, 
osoby oprávněné z věcného břemene vedeného na listu vlastnictví 310 v k.ú. Rozehnaly. 
 
Opatrovník byl stanoven z důvodu, že trvalý pobyt ani další identifikační údaje uvedené účastnice řízení 
nejsou známy.  
Opatrovnictví zaniká ukončením řízení o pozemkových úpravách. 
 
Oznámení se vystavuje na dobu 15 dní na úředních deskách Obce Radovesnice II a Státního pozemkového 
úřadu.  
 
 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
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