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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Prosiměřice č.j. SPU 072930/2019/Br ze dne 11.4.2019, vydaného Státním pozemkovým úřadem,
Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj, Pobočkou Znojmo
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo oznamuje v souladu
s ustanovením § 11 odst. 6 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“) odvolání účastníka řízení proti vydanému rozhodnutí o schválení
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prosiměřice, č.j. SPU 072930/2019/Br ze dne
11.4.2019.
Odvolání, které podal účastník řízení p. Michael Schneider v zákonné lhůtě dne 30.4.2019, je evidováno pod
č.j. SPU 178703/2019.
Obsah odvolání:
„Dne 24.4.2019 jsem obdržel rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Pobočka Znojmo ze dne 11.4.2019,
vedené pod sp. zn. 2RP11684/2015-523206/ROZH, pod č.j. SPU 072930/2019/Br, které schvaluje návrh
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prosiměřice. V zákonné lhůtě podávám do tohoto
rozhodnutí odvolání. Jsem vlastníkem pozemků, vedených na LV 684 pro katastrální území Prosiměřice, nově
v návrhu označených jako parcela č. 3254 a 3256 (pozemek p.č. 2586 a 2587), které na mne darovací
smlouvou převedl můj děda František Neterda. Ten mě také informoval o tom, že jde o pozemky nacházející
se v plochách určených k zastavěné dle Územního plánu městyse Prosiměřice a v rámci pozemkové úpravy
k nim bude navržen přístup. O tomto bylo jednáno na pobočce 26.10.1997 (protokol o ústním jednání č.j. SPU
498029/2017/Br). To jsem velmi uvítal, neboť bych tam chtěl stavět rodinný dům. V návrhu však tato
přístupová cesta není. S odkazem na § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, dovoluji si požádat o
navržení p řístupu k mým pozemkům.“
K podanému odvolání se mohou ostatní účastníci řízení vyjádřit do 7 dnů ode dne doručení veřejnou
vyhláškou. Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta pro vyjádření tedy končí dnem 29.5.2019.
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Podané rozhodnutí bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, kterým je v souladu se zákonem č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ústředí Státního pozemkového úřadu. Pokud odvolací orgán napadené rozhodnutí potvrdí, doručí v
souladu s ust. § 11 odst. 7 zákona rozhodnutí o odvolání jen odvolateli a ostatním účastníkům řízení jej doručí
veřejnou vyhláškou. Jestliže odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší, postupuje v takovém případě při
doručování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky

Vyvěšeno: 7.5.2019
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