
 

 
 

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň 

Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 
 
 
Spisová značka.: 2RP25131/2012-130727 
Č.j.: SPU 409898/2013 
 
Vyřizuje: Miroslava Kaderová 
Telefon: 377152582 
E-mail: m.kaderova@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 

 

  
V Plzni dne 30. 9. 2013 
  
  
  

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň (dále jen 
„pobočka“), jako věcně příslušná 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  
 

ustanovení opatrovníka pro níže uvedené účastníky řízení  komplexní pozemkové úpravy 
 ( dále jen KoPÚ) v katastrálním území Chloumek u Kasejovic a to z důvodu: 
 
- že jsou to osoby neznámého pobytu nebo sídla a osoby, jimž se nedaří prokazatelně 
doručovat a osoby, které nejsou známy. 
 
Příjmení Jméno Titul Adresa trvalého pobytu 
Katharina  Bauer Raimundgasse 5, WienerNeustadt, Rakousko 
 
 
Oznámení se vystavuje na dobu, než budou uvedené osoby známy, nejdéle na dobu trvání 
řízení o KoPÚ v k.ú. Chloumek na Úřední desce  místně příslušného Obecního úřadu 
v Kasejovicích a na Úřední desce  Pobočky Plzeň. 
 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň žádá občany o spolupráci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Pokud by někdo znal místo pobytu, telefonní spojení nebo dědice  výše uvedených osob ať kontaktuje 
SPÚ, Pobočku Plzeň, příslušného referenta KoPÚ p.Kaderová na tel. 377 152 582 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:   1.10.2013 
 
Sejmuto:     ………………                                        .....................…………………............................... 
                   razítko a podpis obecního /pozemkového/ úřadu 
 
 
  
 Otisk úředního razítka 
  
 Ing. Václav Baněček 

pověřen vedením Pobočky Plzeň 
Státní pozemkový úřad 
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