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Veřejná vyhláška k usnesení o ustanovení opatrovníka  k LV 107 a LV 185  v k.ú. 
Radovesnice II.. 
 
 

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

Pobočka Kolín (dále jen SPÚ) vydalo:  
 

1. Dne 18.6.2018 pod č.j. SPU 287130/2018 usnesení o ustanovení opatrovníka pro 
účastníka správního řízení pana  Luboše Končického, bytem Uhelná 868/3, Hradec 
Králové, jako spoluvlastnici pozemků, evidovaných na listu vlastnictví číslo 107 ve 
spoluvlastnickém podílu   id. 1/3 v katastrálním území Radovesnice II. Opatrovníkem byl 
tímto usnesením ustanoven Václav Janík, Radovesnice II. č.p. 190. 
 

2. Dne 18.6.2018 pod č.j. SPU 287187/2018 usnesení o ustanovení opatrovníka pro 
účastníka správního řízení pana  Petra Ledinského, bytem Čs. armády 601/23, Praha - 
Bubeneč, jako spoluvlastnici pozemků, evidovaných na listu vlastnictví číslo 185 ve 
spoluvlastnickém podílu   id. 1/2 v katastrálním území Radovesnice II. Opatrovníkem byl 
tímto usnesením ustanoven Václav Janík, Radovesnice II. č.p. 190. 
 
 

Vzhledem k tomu, že účastníkům řízení Petrovi Ledinskému a Lubošovi Končickému se nedaří 
doručovat a jejich skutečný pobyt není znám, v rámci provádění komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Radovesnice II., doručujeme v souladu s § 25 zákona číslo 500/2004 Sb., 
Správní řád, v platném znění, touto veřejnou vyhláškou výše uvedená usnesení, které jsou 
k dispozici pro potřebu nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Kolín a na Obecním úřadě v Radovesnicích II., 
a to v úředních hodinách. 

Žádáme Obec Radovesnice II., aby tuto veřejnou vyhlášku vyvěsily na své úřední desce na 
dobu 15 - ti dnů, ode dne jejího doručení. Po sejmutí z úřední desky vyznačí na této listině datum 
vyvěšení, datum sejmutí a zašlou ji zpět Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému 
úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Kolín. Stejným způsobem bude tato 
veřejná vyhláška vyvěšena také na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Kolín. 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 

Pobočka Kolín oznamuje, že je možné na SPÚ převzít výše uvedené usnesení a vyzývá všechny 
osoby, které by mohly být uvedeným vydaným usnesením dotčeny, jako účastníci správního řízení 
výše uvedeného vlastníka, aby se přihlásily na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém 
úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočce Kolín. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Zajícová 
vedoucí Pobočky Kolín 
Státní pozemkový úřad 
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