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Veřejná vyhláška 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí (dále jen 
pozemkový úřad) vyrozumívá dle § 91 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb. účastníky řízení., že do spisu bylo 
poznamenáno usnesení č.j. SPU 577701/2015 ze dne 6. 11. 2015, kterým bylo ke dni 3. 11. 2015 dle § 91 
odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb. zastaveno odvolací řízení vedené o odvolání paní Jitřenky Janebové, 
Tisová 137, 566 01 ze dne 26. 8. 2015 (obdrženo dne 27. 8. 2015, zaevidováno pod č.j. SPU 443466/2015) 
do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Tisová u Vysokého Mýta II 
v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta a přibraných částech katastrálních území Nořín, Zálší 
u Chocně a Vračovice č.j. SPU 198569/2015 ze dne 28. 7. 2015, o kterém byli účastníci řízení vyrozuměni 
veřejnou vyhláškou č.j. SPU 527186/2015 ze dne 12. 10. 2015, když obdržel od paní Jitřenky Janebové 
dne 3. 11. 2015 podání datované v Tisové dne 2. 11. 2015 (zaevidováno pod č.j. SPU 573455/2015), 
kterým vzala zpět v plném rozsahu svoje shora uvedené odvolání. Zpětvzetí odvolání paní Jitřenky 
Janebové je přílohou vyhlášky.  

Dle § 91 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):  
Pokud odvolatel vzal podané odvolání zpět, řízení o odvolání je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání. Dnem 
následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že řízení bylo 
zastaveno, správní orgán vydá usnesení, které se pouze poznamená do spisu a vyrozumí se o něm odvolatelé, 
jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2.  

Pro úplnost se k § 91 odstavci 3 zákona č. 500/2004 Sb. uvádí, že v případě dvou obeslaných zahraničních 
účastníků řízení pozemkový úřad od pošty dosud neobdržel doručenku, resp. její duplikát v rámci podané 
reklamace. Není mu proto známo kdy/zda-li tito zahraniční účastníci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 
Tisová u Vysokého Mýta II převzali a kdy/zda-li jim již uplynula lhůta pro případné odvolání. Za tohoto 
stavu nelze ke dni vydání této vyhlášky najisto dovodit, že dnem následujícím po zastavení řízení nabylo 
rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Tisová u Vysokého Mýta II právní moci.  

Tato veřejná vyhláška bude spolu s její přílohou vyvěšena počínaje dnem 12. 11. 2015 po dobu 15 dnů 
na úředních deskách Obecních úřadů Tisová, Zálší a Vračovice - Orlov a na úřední desce pozemkového 
úřadu. Patnáctý den po vyvěšení se považuje podle § 25 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb. za den doručení.  

 
 
 
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
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