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KoPÚ Modřovice - Oznámení o zjištění neznámých vlastníků - na obec 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Příbram (dále jen „pobočka“) v rámci řešení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Modřovice 
identifikuje vlastníky pozemků, které jsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav. Pokud je pátrání 
po vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, lze v souladu s ust. § 9 odst. 16 zákona o jeho 
pozemky nebo o jeho spoluvlastnické podíly k pozemkům navýšit podíl státu. Přihlásí-li se 
pozemkovému úřadu do 5 let od vydání právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni vlastníkem předmětného pozemku, pozemkový 
úřad ji poskytne finanční náhradu.  
 
Níže uvádíme údaje o neznámých vlastnících, jejichž pozemky jsou v obvodu komplexních 
pozemkových úprav (všechny LV v k.ú. Modřovice):  
 

1. Jana Vondrášková – adresa neznámá, vlastník na LV 30 – vlastnický podíl 4/72 
 

2. Josef Vondrášek – adresa neznámá, vlastník na LV 30 – vlastnický podíl 2/72 
 

3. Marie Ježková – adresa neznámá, vlastník na LV 30 – vlastnický podíl 2/72 
 

4. Josefa Čížková – adresa neznámá, vlastník na LV 30 – vlastnický podíl 2/72 
 

5. Marie Kadlecová – adresa neznámá, vlastník na LV 30 – vlastnický podíl 3/72 
 

6. Růžena Lišková – adresa neznámá, vlastník na LV 68  
 

7. Karolina Šedivá – Třebsko 5, vlastník na LV 65 – vlastnický podíl ½ 
 

8. Karel Šedivý – Zenklova (dříve Rudé armády) 1230/185, Praha 8, vlastník na LV 65 - – 
vlastnický podíl ½  
 

Pokud máte informace k identifikaci vlastníků, případně informace o dědictví, sdělte je prosím na 
Pobočku Příbram, Poštovní 4, Příbram V – Zdaboř, 261 01 nebo na e-mail m.solnicky@spucr.cz.  
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Příbram tímto žádá Obecní úřad Modřovice o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce po dobu 
30 dnů. 

 
Obec Modřovice 
č. p. 10 

262 42 Modřovice 
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S pozdravem 
 
 
 
Ing. Helena Kovářová 
vedoucí Pobočky Příbram 
Státní pozemkový úřad 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
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