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RozHoDNUTÍ

Státní pozemkouý Úřad' Kra1ský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj' Poboěka Hodonín jako
příslušný správní úřad pod|e zákona č, 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a pod|e $ 19 zákona č' 139/2002 sb.,
opozemkových úpravách apozemkouých úřadech a ozměně zákona č.22911991 Sb., oúpravě
v|astnických rztahů k půdě a jinému zemědě|skému majetku, ve znění pozdějších předpisů' (dá|e jen
zákon) a v souvis|osti se zákonem č,7111967 Sb', správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p ř e r ušu j e

Ťizení o komp|exních pozemkouj'ch úpravách v katastrá|ním území Mutěnice, rozšířených o navazující
části katastrá|ních území Dubňany a Čejkovice do doby konečného rozhodnutí soudem o Ža|obě
vedené pod. č.j. 62 A 12512017 u Krajského soudu v Brně.

oDŮVoDNĚNí

Řízení ve věci komplexních pozemkor4ých Úprav v katastrálním území Mutěnice rozšířených
onavazující ěásti katastrá|ních území Dubňany a Čejkovice bylo zahájeno vsouladu s $ 6 odst.4
zák. ě,.284fi991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, dne 10.8.2002.
Státní pozemkouý úřad' Kra1ský pozemkouý úřad pro Jihomoravský krď1, Poboěka Hodonín vyda|
rozhodnutí d|e $ 11 odst. 4 zákona o schvá|ení návrhu ě.j.sPU 13o933/2oí6l5232o4lŠi ze dne
2.8.2016. Proti vydanému rozhodnutí by|a podána odvo|ání. Ústředí Státního pozemkového úřadu
podaná odvo|ánízamít|o rozhodnutím č.j. sPU 61312812016 ze dne 24.3'2017 a potvrdi|o rozhodnutí
Pobočky Hodonín č.j. sPU 130933/2016, které nás|edně naby|o právní moci dne 11.4'2017' Proti
rozhodnutí odvo|acího orgánu by|a u Krajského soudu v Brně podána ža|oba vedená pod
č.j. 62 A 12512017.
Pokud by|a proti rozhodnutí pozemkového Úřadu vydaného d|e $ 11 odst.4 podána Ža|oba, přeruší
pozemkouý Úřad d|e $ 11 odst. 9 zákona řízení, a to aŽ do konečného rozhodnutí soudem.
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Na zák|adě výše uvedených skuteěností ne|ze vydat rozhodnutí d|e $ 
.1'1 odst' 8 zákona ve |hůtě

stanovené zákonem.

Proto by|o rozhodnuto tak' jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí.

Poučení

Proti rozhodnutí o přerušení řízení se pod|e $ 29 odst. 3 správního řádu ne|ze odvo|at. Po dobu
přerušení řízení |hůty pod|e správního řádu neběží.

Ing. Radim osička
vedoucí Pobočky Hodon ín
Státnípozemkový úřad

Rozdělovník

l .
Účastníkům řízení se d|e $ 11 odst. 9 zákona č' 139t2oo2 Sb., o pozemkorných úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č' 22911991 Sb., o úpravě v|astnických vztahů k půdě
a jinému zemědě|skému majetku, ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí doruěuje veřejnou
vyh|áškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách:

- Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Hodonín,
Bratis|avská 1/6' 695 01 Hodonín

. obecního úřadu v Mutěnicích, Masarykova 200' 696 11 Mutěnice
- obecního úřadu v Čejkovicích, Templářská 5oo,696 'í5 Čejkovice
- Městského úřadu v Dubňanech, Náměstí 15. dubna 1 .í49' 696 03 Dubňany

l l .
Na vědomí po nabýí právní moci:

- Katastrá|ní úřad pro Jihomoravský kraj' Katastrá|nípracoviště Hodonín
- Město Hodonín, odbor územního p|ánování
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