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V Praze dne : 4. 12.2012

USNESENI
Ministerstvo zemědělství, Ustřední pozemkov.ý úřad jako přístušný orgán ve smyslu
ust. $ 22 písm. a) zál<ona é, 139D002 Sb., o pozemkolných úpravách a pozemkových uřadech
a o změně zákona ě. 22911991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a podle $ 178 odst. 1 ziíkona
é. 500/2004 Sb., sprár'rrího řrídujako nejblíženadřízený sptávní orgán

rozhodl
na zríkladě podněhr Ing. Václava Pergla, ředitele Pozemkového úřadu Domažlice, podle ust.

$ 131 odst.

1

písm. c) správního řádu

o převzetí řízení o komplexni pozemkové úpravě v lcú. Zichov a rozhodování v této věci

Ministerstvem zemědělství' Pozemkovým úřadem P|zeň - jih'
se sídlem Nerudova 35, P|zeň

namísto Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Domažlice , neboť |zs mít vzhledem

k projednávané

věci důvodně za to, že jmenovaný úřad správním

i

věcn;ým řízením

právní poměry účastnftůřízenívk.ú. Zichov,k
:,TT*:lé
Ýp,.avěovlivní
l odst.
I písm. b) správního řádu místně příslušný

jehožřešeníje
Pozemkový úřad Ďomažlice. "

dle ust. Šl

Úěastníci řízení:

-

účastníkyřízení jsou v daném případě fuzické a právnické osoby ve smyslu
$ 27
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni po"dcjší"hpředpisí, u. .po.j".,í
.. u.t.
6 5 odst. I zél<ona č. Í39/2002. Sb., o pozěmkov1lctr ripravacn
p;;[""ý"h
.
uřadech' a o změně zákona
ě' 229/1991 Sb., o úpravě vlÁtnickych"
ajinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

;a"hí[pil;

onrávněná úředníosoba:

-

Ing' Václav Mazín, Ph'D., ředitel Pozemkového úřadu Plzeň . jih, v případě potřeby
jím pověřený pracovník Pozemkového úřadu Plzeň . iih

odůvodnění
Vrchní ředitelkou Úsťedního pozemkového úřadu Ing. Veronikou Nedvědovou bylo
rozhodnuto o r,yloučeníIng. Václava Pergla, ředitele Pozemkového úřadu Domažlice.
z pto.1ednávání a rozhodování ve věci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zichov (dále je;
',KPÚ.), a to usnesením ze dne 26. 1I.,20|'2 ěj.iíiióšízoiz-wzB.tzztt. Ďt."řJ lJr'"
vyloučení spočívá ve skutečnosti'.že.řešenék.ú' Ziěhov je souěástí správního otvoa,,
vtcJtys"
Koloveč, kde Ing. V. Pergl trvale bydlí a souěasně zde rikonává neuiolněnou funkci
staroíý.
Podle ust' $ 131 odst. 4 správního řádu můženadřízený správní orgán usnesením
pověřit k projednání a tozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřížený
správní žrglín.,," .ua.
spr{vní1 obvodu, jestliže poďízený správní orgrín není z d.uvodu výt*reni
usár' ,ll"Jni.r-.
osob tohoto o-rgánu, způsobilý věc projednat a rozhodnout; v tomto piípadě
nadřízený správní
orgán pověříjiný způsobilý správní orgán.
Účastníci řízení jsou v tomto usnesení uvedeni obecně' neboť dosud nebyl z důvodu
rozpracovanosti přesně stanov,en okruh účastníkůřízení KPÚ. Účastníci řízení,
ktených se toto

usnesení ýká' jsou vúaženikpozemkům zahrnuým do obvodu rpÚ. roto usnásení
bJ.
všem účastníkůmÍtzeni oznámeno veřejnou r,yhláškou. Jako oprávněná úředníosoba bvl
ustanoven ředitel Pozemkového úřadu Plzeň . jih Ing. Václav Mazín, Ph.D., s tím, íe
v případě pořeby pověří vedením pozemkové úpravy jiného, jemu podřízeného p,u"ouníku
Pozemkového úřadu Plzeň - jih.
Celé správní řízení i rozhodování ve věci bude prováděno Pozemkoým ťrřadem Plzeň
-.jih.
poťeby bude zajištění grafických ne.bo písemných poakládů ze správního
-Vpřípadě
obvodu Pozemkového úřadu Domažlice provádBno ve vzá;emné spolůpráci obou
uvedených
úřadů' Je rovněž nezbytné, alY oba dotčenéspnívníórgany uzaviety a"r'"a'
financování KPÚ. Ří"".'i o IiPÚiude Pozemkový; úřade;Flzeň. jih vedeno až
"r'r"át'.J
do úplného
závétu, ato i pro případ podaných odvolríní nebo ioudních žalob.
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Poučenío odvolání:
Proti tomuto usnesení můžeúěastrríkřízení,k1erému se usnesení oznamuje podle ust. 72
$
řádu' podat podle ust. $ 81 a násl. a ust. 76 odst. 5 správníhó řádu odvol:ínj
$
ve
:e:ál1ryo
!ůje ts !n: ode dne jeho oznámení u sprál,rrího orgrínu, kteý napadené rozhodnutí lydal.
Podané odvollínínemá v souladu s ust. $ 76 odst. 5 sprrívníhorrlau oátuany litinet.
oaváHni
jen proti odůvodnění usneseníje nepřípustné.

,'/"r*.1/
Ing' Veronika Nedvědová
vrchní ředitelka
sekce Ústřední pozemkor'rý ďad

Doručeníveřejnou lyh|áškou:

l. na

urYední desce Ministerstva zemědělství, Těšnov l7, Praha l' 117 05
z. na úřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Plzeň - jih' s tím,
že
PÚ Plzeň - jih zajistí óznámení veřejnou vyhláškou zpťtsobem a na místě oblyklém na
úředních deskách příslušných obecních úřadů(2x)
3. na uřední desce Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Domažlice
doručenítohoto usnesení postupem podle $ 2.-.5 odst. 2 správního řádu, tj. způsobem
^
umožňuj ícímdálkoý přístup zajisti MZe, ÚPÚ

Na vědomí:

l.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkoý uřad Domažlice, Haltravská 438' Týnské

2.

Minislerstvo zemědělstvi Pozemkový úřad Ptzeň - jih, Nerudova 35, 301 01 Plzeň

Předměstí, 344 37

Domaž|ice

*

Vyvěšeno na úřední desce a zároveň na www.mestyskolovec. cz
dne:14.12.2912
se jmuto :
/
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