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USNESENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán 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 dále podle ust. § 11 odst. 9 zákona a ve
smyslu ust. § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“)
přerušuje řízení
o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Suchohrdly u Miroslavi a části
katastrálního území Damnice, které bylo zahájeno dne 20.6.2008. Řízení se přerušuje dnem nabytí
právní moci tohoto usnesení.
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68 správního řádu:
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto usnesení, která
je nedílnou součástí výroku.
ODŮVODNĚNÍ
Pobočka v souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona a ust. § 64 správního řádu přerušuje řízení
o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi a části k.ú. Damnice
(dále jen „KoPÚ“) z důvodů podané žaloby proti Rozhodnutí Ústředí Státního pozemkového
úřadu č.j. SPU 092456/2020 ze dne
17.3.2020, kterým bylo zamítnuto odvolání a rozhodnutí
Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky
Znojmo o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi a v části
k.ú. Damnice č.j. SPU 3088418/2019/Rt ze dne 8.8.2019 bylo potvrzeno.

Žaloba byla podána dne 25.5.2020 ke Krajskému soudu v Brně a je evidována pod sp.
zn. 31 A 84/2020. Pobočka přerušuje řízení o KoPÚ v souladu s ust. § 11 odst. 9 zákona, a to až
do konečného rozhodnutí soudu.
Podle ust. § 11 odst. 9 zákona se usnesení o přerušení řízení doručuje veřejnou vyhláškou.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat k ústředí Státního
pozemkového úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u správního orgánu,
který toto usnesení vydal. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Otisk úředního razítka
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky
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