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V Klatovech dne 18. 5. 2015 
  
  
  

U S N E S E N Í 
  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (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, 
  

rozhodl 
  

  
v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 
správního řádu, takto: 

Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města 

 
se ustanovuje opatrovníkem 

 
neznámým vlastníkům 
 

pana Jaromíra Bečváře, bytem Pocinovice 28 
pana Václava Bečváře, bytem Chicago, USA 

 
Jedná se o dědice po zemřelé paní Barboře Bečvářové vedené v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví 736 k.ú. Bystřice nad Úhlavou. O dědicích se nepodařilo dohledat žádné údaje.  
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pana Františka Holuba, bytem Pocinovice 132 
paní Terezii Joachymsthalerové, bytem Lesní 44, Nýrsko 
 
Jedná se o dědice po zemřelém panu Františku Holubovi a paní Anně Holubové vedené 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 798 k.ú. Bystřice nad Úhlavou. O dědicích se 
nepodařilo dohledat žádné údaje.  
 
pana Karla Marka 
paní Alžběty Markové 
 
Oba jsou vedeni na listu vlastnictví 807 k.ú. Bystřice nad Úhlavou, adresa neznámá. 
Nepodařilo se dohledat žádné údaje. 
 
pana Josefa Švejdy 
paní Anny Švejdové 
 
Oba jsou vedeni na listu vlastnictví 811 k.ú. Bystřice nad Úhlavou, adresa neznámá. 
Nepodařilo se dohledat žádné údaje. 
 

pana Karla Tremla, bytem Škrétova 12, Praha 2 
paní Anastazie Jonáková, bytem ul. 28  pluku č. 17, Praha 10 - Vršovice 
 
Jedná se o dědice po zemřelém panu Janu Tremlovi a paní Anastazii Tremlové vedené 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 815 k.ú. Bystřice nad Úhlavou. O dědicích se 
nepodařilo dohledat žádné údaje.  
 

O d ů v o d n ě n í 
Veřejnou vyhláškou č.j. 475/2007 ze dne 9. 1. 2008 zahájil Pozemkový úřad Klatovy dle § 6, 
odst. 1, zákona, řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Bystřice nad 
Úhlavou. 

Podle § 5 odst. 1 zákona, účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků, 
které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách podle § 2 a fyzické a právnické osoby, 
jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav 
přímo dotčena. 

Účastníky řízení jsou podle evidence katastru nemovitostí také: 
Paní Barbora Bečvářová, naposledy bytem Pocinovice 120 (LV 736), která zemřela a 
podařilo se dohledat dědice.  Pozůstalá dcera Anežka Charvátová a synové Jaromír Bečvář a 
Václav Bečvář. Paní Anežka Charvátová zemřela, ale zanechala dceru Vlastu Charvátovou, 
která byla dohledána. O pozůstalých synech se nepodařilo dohledat žádné údaje a těmto 
pozůstalým pobočka stanovila opatrovníka. 
 
Pan František Holub a paní Anna Holubová, oba naposledy bytem Pocinovice 132 (LV 
798), kteří zemřeli. Byli dohledáni dědici syn pan František Holub a dcera paní Terezie 
Joachymsthalerová.  
O těchto pozůstalých se nepodařilo dohledat žádné údaje a těmto pozůstalým pobočka 
stanovila opatrovníka. 
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Pan Jan Treml a paní Anastazie Tremlová, oba naposledy bytem Pocinovice 167 (LV 815), 
kteří zemřeli. Dědictví po zemřelém Janu Tremlovi nabyla manželka Anastazie Tremlová a 
dcery Marie Exlerová a Anastazie Jonáková. Po zemřelé Anastazii Tremlové pak pozůstalý 
syn Karel Treml a dcera Anastazie Jonáková. 
O těchto pozůstalých se nepodařilo dohledat žádné údaje a těmto pozůstalým pobočka 
stanovila opatrovníka. 
 
Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočce Klatovy se 
nepodařilo, po vyčerpání všech možností daných právními předpisy, zjistit jejich pobyt či 
úmrtí. 
Protože není znám pobyt shora uvedených účastníků řízení, Pobočka Klatovy stanovila těmto 
účastníkům řízení opatrovníka, Město Nýrsko zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, 
starostou města. Souhlas s ustanovením opatrovníka byl oznámen pobočce zasláním dopisu ze 
dne 12. 5. 2015. 
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ustanovení § 32 a násl. správního řádu. 
  
  
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto usnesení může opatrovník podat podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu ve lhůtě 
15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání, podáním učiněným u pobočky (ust. § 83 odst. 1 a 
ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 
správního řádu odkladný účinek. 
  
  
  
  
  
  
   
  
 Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 
Státní pozemkový úřad 
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