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KoPÚ Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře - 
Oznámení o ustanovení opatrovníkem (ÚZSVM) 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové 
(dále jen „pobočka“), jako věcně příslušný úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 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, 
 

o z n a m u j e, 
 

že rozhodl v řízení o Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Černožice n/L 
(B), včetně ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře podle ust. § 32 odst. 2 správního 
řádu, o ustanovení opatrovníka následujícímu subjektu: 
 
ČR – Ministerstvu veřejných prací – ředitelství pro stavbu vodních cest.   
 
Pobočka zahájila veřejnou vyhláškou ze dne 17.6.2020 č.j. SPU 195256/2020 podle ust. § 6 odst. 
3  zákona Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem (B), vč. ucelené části k.ú. 
Semonice a Vlkov u Jaroměře.  
Při přípravě podkladů pro úvodní jednání pobočka provedla lustraci neznámých vlastníků, kteří jsou 
v evidenci katastru nemovitostí evidováni bez ročného čísla a s neúplnou adresou. 
Pobočka dne 7.12.2020 pod č.j. SPU 441787/2020 podala na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových – Územní pracoviště Hradec Králové (dále jen „ÚZSVM“) žádost o vyjádření k možnosti 
ustanovit opatrovníkem ÚZSVM u neexistujícího subjektu ČR - Ministerstvo veřejných prací – 
ředitelství pro stavbu vodních cest (právo hospodaření s majetkem státu) - p.č. 296/34 a 695/6 v k.ú. 
Černožice n/L – list vlastnictví č. 309. 
 
Vzhledem k tomu, že není možné tomuto subjektu doručovat písemnosti a že není zřejmé, které 
organizační složce státu přísluší právo hospodaření s tímto majetkem, ustanovila pobočka 
opatrovníkem Úřad pro zatupování státu ve věcech majetkový.  
 

 
Dle rozdělovníku 
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Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. Funkce opatrovníka 
v tomto případě zanikne nejpozději pravomocným rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona.  
 
Obec Černožice, Obec Vlkov a Město Jaroměř žádáme o zveřejnění tohoto oznámení způsobem 
v  místě obvyklým (úřední deska v písemné i elektronické podobě) po celou dobu řízení 

o  Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Černožice n/L (B),  včetně ucelené části k.ú. 
Semonice a Vlkov u Jaroměře, počínaje dnem 11.1.2021. 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
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