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Datum: 8. 2. 2019

USNESENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále jen ,,pobočka")
jako vécně a mísÍně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 sb., o Státním pozemkovém úřadu a
ao změně některých souvisejÍcích zákonÓ, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19 písm. a) zákona č.
139/2002 sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zrněně zákona č. 229/1991 sb., o
úpravě vlastnÍckých vztahů k půdě a jinému zernědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisí:í (dále jen
,,zákon") a dále podle ust. § 6 odst. 8 zákona a ve smyslu ust. § 66 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu

zastavuje řízení o komplexrích pozemkových úpravách
v katastrálním území Křenice, které bylo zahájeno dne 6. 6. 201 1,

Řízerí se zastavuje dnem nabytí prá-vní mocÍ tohoto usneseni.

2. Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68?správrít2o í'ádu, ve znění pozdějších předpisů:
1. známí účastníci řízení - Óbec Křenice, Křenice 48, 340-12 švihov, Ič 00255718

ODŮVODNENÍ

Pobočka v souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona s využitím ust. § 66 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu
zastavuje řízení o komplexrích pozemkových úpravách v k.ú. Křenice z důvodu pominutí zájmu původních
žadatelů o pozemkové úpravy. Na základě těchto skutečností pobočka žádost posoudila jako zjevně
bezpředmětnou.

Toto usnesení se podle ust. § 68 odst. 2 správního řádu pouze poznamenává do spisu. V tomto případě
však správní orgán vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a z důvodu všeobecné informovanosti o
průbmu správního řízení zveřejní též na úřední desce pobočky a na úřední desce dotčené obce.

Poučerí o opravném prostředku:
Proti tomuto -usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ust. § 76 odst. 5 správního
řádu odvolatí
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Datum: 8. 2. 2019

USNESENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový í.ířad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (dále jen ,,pobočka")
jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 sb., o Státrím pozemkovém úřadu a
é změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 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
,,zákori") a dále podle ust. § 6 odst. 8 zákona a ve smyslu ust. § 66 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu

zastavuje fizerí o komplexních pozemkových úpravách
Y? katastrálmm území Přetín, které bylo zahájeno dne 5, 5. 201 '1.
Řízení se zastavuje dnem nabytí prAvni moci tohoto usnesení.

Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona v souvislosti s ust. § 68 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
1. známí účastníci řízen 7- Obec Křenice, Křenice 48, 3a0 12'švihov, Ič 00255718

ODŮVODNENÍ

Pobočka v souladu s ust. § 6 odst. 8 zákona s využitím ust. § 66 zákona č. 500/2004 sb., správního řádu
zastavuje řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Přetín z důvodu pominutí záimu původních
žadatelů o pozemkové úpravy. Na základě těchto skutečností pobočka žádost posoudila jako zjevně
bezpředmětnou.

Toto usneserí se podle ust. § 66 odst. 2 správního řádu pouze poznamenává do spisu. V tomto případě
však správní orgán vzhledem k velkému počtu i:íčastníkí:i řízení a z důvodu všeobecné informovanosti o
průběhu správního řízení zveřejní též na úředm desce pobočky a na úřední desce dotčené obce.

Poučerí o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení, které. se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ust. § 76 odst. 5 správního
řádu odvolat;
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