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Oznámení o vydání usnesení o opatrovníkovi - KoPÚ Skryje nad Berounkou
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 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 bylo vyhotoveno usnesení o ustanovení opatrovníka
předpokládaným dědicům níže uvedených vlastníků evidovaných na jednotlivých listech vlastnictví
v katastrálním území Skryje nad Berounkou,
Antonínu Rysovi, bez data narození, posledně bytem Skryje 81, 270 42, vedeného na listu vlastnictví č. 262
Marii Rysové, nar. 7. 12. 1882, posledně bytem Skryje 81, 270 42, vedeného na listu vlastnictví č. 262
Václavu Topinkovi, nar. 28. 4. 1907, posledně bytem Pechlátova 2503/16, Praha 16, vedeného na listu
vlastnictví č. 53
Pobočka Rakovník provedla příslušná šetření na základě kterých, se nepodařilo dohledat předpokládané
dědice po výše uvedených vlastnících.
Oznámení se vystavuje po dobu, než budou uvedené osoby nebo údaje o těchto osobách známy, nejdéle na
dobu trvání řízení o KoPú v k. ú. Skryje nad Berounkou, a to na úřední desce příslušného obecního úřadu ve
Skryjích a na úřední desce SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu, Pobočky Rakovník.

S pozdravem
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník
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Otisk úředního razítka
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