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U S N E S E N Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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. § 32 odst. 2 správního řádu, takto:  
 
Obec Zdobnice, IČ 00275557, Zdobnice 1, 516 01 Zdobnice  
 
se ustanovuje opatrovníkem Krajskému ústavu národního zdraví Hradec Králové, Hradec Králové , 
50002 Hradec Králové, IČO:00087106 vedenému na listu vlastnictví (LV) č. 59 v k. ú. Velká Zdobnice. 
 
 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
Jedná se o subjekt s právem hospodaření s majetkem státu, který původně hospodařil s celým 
komplexem pozemků v lokalitě. Posléze bylo právo hospodaření ke všem ostatním pozemkům 
převedeno na jiný subjekt a nejspíše opomenutím nebylo převedeno právo k pozemku KN č. 1267 
o výměře 25 m2 v k.ú. Velká Zdobnice. Krajský ústav národního zdraví Hradec Králové je dnes již 
zaniklým subjektem a nelze s ním jednat. Pobočka již v roce 2015 dostala od ÚZSVM příslib, že tento 
vztáhne právo hospodaření na sebe, zatím se tak ale nestalo. Za této situace nezbývá, než ustanovit 
opatrovníka. 
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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. 
  
  
  
  
  
  
   
  
 Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
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