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Oznámení o zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 
Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno (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 § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje, že vydal dne 28. 4. 2020 pod č. j. SPU 
109682/2020 usnesení o zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním 
území Skryje a navazující části k. ú. Litava a k. ú. Tišnovská Nová Ves (dále jen „KoPÚ“), a to 
v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 zákona a ve smyslu ust. § 66 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kdy se v průběhu KoPÚ 
vyskytly takové překážky, pro které nelze v řízení pokračovat.  

Toto usnesení se podle ust. § 66 odst. 2 správního řádu pouze poznamenává do spisu. Z důvodu 
všeobecné informovanosti o průběhu správního řízení správní orgán zveřejní usnesení též na úřední 
desce pobočky a na úředních deskách dotčených obcí, Obce Skryje, Obce Tišnovská Nová Ves a 
Obce Olší od 6. 5. 2020 po dobu 15 dní. O zastavení řízení se účastníci řízení, v souladu s ust. § 76 
odst. 3 správního řádu, vyrozumí dopisem. Řízení se zastavuje dnem nabytí právní moci tohoto 
usnesení. Proti tomuto usnesení se nelze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat. 
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Doručuje se účastníkům řízení 
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