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U S N E S E N Í 
  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Břeclav (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: 
 
Obec Krumvíř, IČ 00283282, se sídlem Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř, zastoupené 
starostou obce 
  
se ustanovuje opatrovníkem předpokládaných dědiců po zemřelých vlastnících 
  

1. Cyrilu Panáčkovi, Krumvíř 61, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na listu vlastnictví č. 932 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

2. Františku Panáčkovi, Krásné Pole 12, 398 11 Paseky, vlastníkovi 
nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 844 pro k.ú. Krumvíř, nar. 20. 4. 
1902 

3. Františku Peterkovi, Hradební 768, 688 01 Uherský Brod, vlastníkovi 
nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 857 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor 
neuveden 
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4. Školastice Polákové, Tučkova, 602 00 Brno, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na listu vlastnictví č. 811 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

5. Matěji Popelkovi, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí vedených na listu 
vlastnictví č. 1029 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

6. Aleně Popelkové, Krumvíř 278, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV  č. 1057  pro k.ú. Krumvíř, nar. 19. 8. 1950  

7. Janu Prokopovi, Šardice 4, 696 13 Šardice, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na listu vlastnictví č. 302 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

8. Marii Prokopové, Krumvíř 281, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV  č. 1625 pro k.ú. Krumvíř, nar. 12. 9. 1902 

9. Zdeňce Prokopové, adresa není známa, vlastníkovi nemovitostí vedených 
na listu vlastnictví č. 646 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

10. Věře Přidalové, Krumvíř 10, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 87 pro k.ú. Krumvíř, nar. 4. 4. 1925  

11. Alžbětě Robošové, adresa není známa, vlastníkovi nemovitostí vedených 
na LV č. 875 pro k.ú. Krumvíř, nar. 8. 3. 1917 

12. Oldřichu Rumlovi, Klobouky u Brna 71, 691 72 Klobouky u Brna, 
vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 816 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor 
neuveden 

13. Jakubu Růžičkovi, Krumvíř 245, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 486 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden   

14. Marii Růžičkové, Krumvíř 245, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 487 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden   

15. Rozálii Rychlé, Nenkovice, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 1047 
pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

16. Matěji Rychlému, Nenkovice, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
1046 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

17. Matěji Rychlému, Nenkovice, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
1047 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

18. Anně Řehořové, 664 61 Rajhrad, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
953 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

19. Bedřichu Sadovskému, Kateřinská 21, Praha 2, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 1629 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

20. Alvínu Saxovi, 702 00 Ostrava, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
744 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

21. Alvínu Saxovi, 702 00 Ostrava, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
126, identifikátor neuveden 

22. Marii Slačíkové, Krumvíř 176, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 362 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

23. Josefu Slavíkovi, Brno, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV  č. 821 pro 
k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

24. Marii Solničkové, Kašnice 46, vlastníkovi nemovitostí vedených na LV č. 
315 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

25. Anežce Soukopové, Boleradice 175, vlastníkovi nemovitostí vedených na 
LV č. 896 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

26. Charlotě Stahlerové, adresa není známa, vlastníkovi nemovitostí vedených 
na LV  č. 743 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

27. Františce Staňkové, adresa není známa, vlastníkovi nemovitostí vedených 
na LV č. 889 pro k.ú. Lanžhot, identifikátor neuveden 
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28. Ervinu Steinerovi, adresa není známa,  vlastníkovi nemovitostí vedených 
na LV č. 740 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

29. Leo Steinerovi, adresa není známa, vlastníkovi pozemků vedených na LV          
č. 742 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

30. Samuelu Steinerovi, adresa není známa, vlastníkovi pozemků vedených na 
LV č. 1019 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

31. Eduardu Šebestovi, Lomená 14, 779 00 Olomouc, vlastníkovi pozemků 
vedených na LV  č. 963 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

32. Františce Šedivé, Kašnice 24, 691 72 Kašnice, vlastníkovi pozemků 
vedených na LV č. 772 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

33. Maxmilianu Švihálkovi, Argentina, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 
357 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

34. Eleonoře Švihálkové, adresa není známa, vlastníkovi pozemků vedených 
na LV č. 357 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

35. Vincencii Švihálkové, Argentina, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 
357 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

36. Terezii Trtilové, Komenského 343, 664 42 Modřice, vlastníkovi nemovitostí 
vedených na LV č. 973 pro k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

37. Marii Vajové, Krumvíř 119, 691 73 Krumvíř, vlastníkovi pozemků vedených 
na LV  č. 286 pro k.ú. Krumvíř, nar. 8. 9. 1880 

38. Františku Valiánovi, adresa není známa, vlastníkovi pozemků vedených na 
LV č. 605 pro k.ú. Krumvíř, nar. 15. 9. 1912 

39. Vítězslavu Valiánovi, Hovorany, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 
605 pro k.ú. Krumvíř, nar. 22. 2. 1920 

40. Růženě Vlkové, Vídeň, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 562 pro k.ú. 
Krumvíř, nar. 16. 3. 1894 

41. Jaroslavě Zábranské, Kanada, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 
770, identifikátor neuveden 

42. Marii Zábranské, Cheb, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 769 pro 
k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

43. Věře Zábranské, Kanada, vlastníkovi pozemků vedených na LV č. 767 pro 
k.ú. Krumvíř, identifikátor neuveden 

44. Veronice Zezulové, Náves 24, 683 52 Šaratice, vlastníkovi pozemků 
vedených na LV č. 921 pro k.ú. Krumvíř, nar. 18. 1. 1919 

       
 

 
  

O D Ů V O D N Ě N Í 
  

Pobočka Břeclav při kontrole seznamu účastníků řízení v rámci komplexní 
pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Krumvíř (dle centrální evidence 
obyvatel, MV oddělení evidence obyvatel, dle sdělení pošty) zjistila, že uvedení 
vlastníci zemřeli. Vzhledem k tomu, že výše uvedení vlastníci zemřeli, požádala 
pobočka příslušné okresní soudy o sdělení okruhu dědiců, případně o zaslání 
dědického usnesení po uvedených zemřelých osobách. K uvedeným vlastníkům 
nemovitostí v k.ú. Krumvíř, nebyl dosud stanoven okruh dědiců ani nebylo ukončeno 
dědické řízení. Jelikož právní nástupci uvedených vlastníků nejsou dosud známí, je 
právním nástupcům ustanoven opatrovník. U vlastníků nedostatečně 
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identifikovaných na příslušných listech vlastnických v k.ú. Krumvíř bude učiněn pokus 
ztotožnit tyto osoby za pomocí matrik a příslušných archivů.  
 
S ohledem na tuto skutečnost pobočka postupuje v souladu a ustanovením § 32 
správního řádu a § 5 zákona a ustanovila právním nástupcům po zemřelých 
vlastnících, opatrovníka k ochraně jejich práv a zájmů ve věci řízení o komplexní 
pozemkové úpravě v katastrálním území Krumvíř. Obec Krumvíř byla ustanoveno 
opatrovníkem v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona a se správním řádem. 
S Obcí Krumvíř byla tato skutečnost projednána, město zastoupené starostou 
souhlasí, aby bylo ustanoveno opatrovníkem pro výše uvedené osoby. 
 
Toto usnesení není zásahem do vlastnických práv osob ve výrokové části 
uvedených. Ustanovený opatrovník přebírá za dotčené osoby práva a povinnosti 
účastníka řízení v řízení o výše uvedené pozemkové úpravě. Pokud vstoupí do 
jednání aktivně osoby, které sdělí soud nebo soudní komisař, opatrovnictví končí. 
Opatrovnictví končí také dnem nabytí právní moci rozhodnutí pobočky o výměně 
vlastnických práv k pozemkům v řízení o pozemkových úpravách. Jako vlastníci 
budou v katastru nemovitostí i po pozemkové úpravě uvedeni vlastníci, vedení dosud 
katastrem nemovitostí, pokud do předmětného řízení v jeho průběhu nevstoupí jejich 
právní nástupci.  
Práva a povinnosti opatrovníka vyplývají z ust. § 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. Pavel Zajíček 
vedoucí Pobočky Břeclav 
Státní pozemkový úřad 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Obec Krumvíř, Krumvíř 184, 691 73 Krumvíř /datová schránka/     
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