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KoPÚ Smidary, vč. ucelené části Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota  - 
Oznámení o ustanovení opatrovníka  
 
 
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 Smidary, 
včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota podle ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, o ustanovení opatrovníka následujícím subjektům: 
 
Společenstvu melioračnímu, Rybářskému klubu pro Smidary a okolí, Státním statkům NP se 
sídlem v Praze, Panství Smidarskému a České republice.   
 
Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, zahájil veřejnou vyhláškou ze dne 21.12.2016 č.j. 
SPU 368545/2016 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. 
Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota dle 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. 
Následně pobočka započala práce na lustraci neznámých a nedostatečně identifikovaných osob a 
subjektů evidovaných v katastru nemovitostí v k.ú. Smidary, Červeněves, Chotělice a Smidarská 
Lhota v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. 
Pobočka dopisem ze dne 24.11.2016 č.j. SPU 603240/2016 žádala Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových – Územní pracoviště Hradec Králové o ohlášení příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu v k.ú. Smidary – LV 1786, dopisem ze dne 30.1.2017 č.j. SPU 045351/2017 
žádala o dořešení LV 1062 v k.ú. Smidary a dopisem ze dne 25.8.2016 č.j. SPU 435406/2016 o 
dořešení LV 1326, 1327 k.ú. Loučná Hora a LV č. 1055   k.ú. Smidary. Vzhledem k tomu, že šetření 
budou zdlouhavá a v současné době není zřejmé, které organizační složce státu přísluší právo 
hospodaření s tímto majetkem, je nezbytné při řízení o komplexních pozemkových úpravách těmto 
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účastníkům řízení doručovat, vydává pozemkový úřad usnesení o ustanovení opatrovníka pro výše 
uvedené subjekty.  
 
Pozemkový úřad rozhodl o ustanovení opatrovníka, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Funkce opatrovníka zanikne zápisem pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. 
 
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 32 a násl. správního řádu. 
 
Obec Smidary a Vinary 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. Smidary,  včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a 
Smidarská Lhota, počínaje dnem 1.2.2018. 
 
 
 
 
 
RNDr. Marie Jančíková 
vedoucí Pobočky Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad 
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