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KoPÚ Rohozec - Chotusice - neznámí vlastníci v kat. území Čáslav 
 
 

Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kutná Hora řeší komplexní 
pozemkové úpravy v katastrálním území Rohozec a Chotusice a dále v částech kat. území Čáslav, 
Jakub, Svatý Mikuláš, Sulovice, Vlačice, Habrkovice, Horka u Žehušic, Horušice a Žehušice. 
 
V rámci řešení pozemkových úprav je nezbytné identifikovat 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 právní moci rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv osoba, která prokáže, že byla k uvedenému dni 
vlastníkem předmětného pozemku, pozemkový úřad jí poskytne finanční náhradu. 
 
Níže uvádíme údaje o neznámých vlastnících, jejichž pozemky jsou v obvodu komplexních 
pozemkových úprav a leží v kat. území Čáslav.  
 
Josef Čábelka, adresa v KN Čáslav 532, vlastník ideální poloviny pozemků zapsaných na LV 1947 
v kat. území Čáslav na základě odevzdací listiny z roku 1934 
 
Václav Čábelka, adresa v KN Čáslav, vlastník ideální poloviny pozemků zapsaných na LV 1947 v kat. 
území Čáslav na základě přídělové listiny z roku 1932 
 
Josef Handlíř, adresa v KN Volynská 1190, 10000 Praha 10, vlastník ideální poloviny pozemků 
zapsaných na LV 1948 v kat. území Čáslav na základě přídělové listiny z roku 1932 
 
Antonie Handlířová, adresa v KN Volynská 1190, 10000 Praha 10, vlastnice ideální poloviny 
pozemků zapsaných na LV 1948 v kat. území Čáslav na základě přídělové listiny z roku 1932 
 
František Kafka, adresa v KN Čáslav, vlastník pozemků zapsaných na LV 1943 v kat. území Čáslav 
na základě odevzdací listiny z roku 1941 
 
Rudollf Kubasta, adresa v KN Praha, vlastník pozemků zapsaných na LV 1944 v kat. území Čáslav 
na základě odevzdací listiny z roku 1925 
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Václav Šindelář, adresa v KN Čáslav, vlastník pozemků zapsaných na LV 1941 v kat. území Čáslav 
na základě trhové smlouvy z roku 1932 
 
 
 
 
Pokud máte informace o dědicích uvedených vlastníků, sdělte je prosím na Pobočku Kutná 
Hora, Benešova 97 nebo na e-mail r.smutna@spucr.cz do 28.2. 2023. 
 
Toto sdělení se vyvěšuje do konce února 2023 na úředních deskách Pobočky Kutná Hora, a 
Města Čáslav, a elektronicky na adrese https://ud.spucr.cz/. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mariana Poborská 
vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad 
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