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KoPÚ v k. ú. Tišnovská Nová Ves - Oznámení o vydání rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv 
 
 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, jako 
příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů a podle § 19 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 „zákon“), oznamuje, že v 
souladu s  ust. § 11 odst. 8 zákona vydal dne 5. 5. 2020 rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Tišnovská Nová Ves 
č. j. SPU 110362/2020. 
 
Proti tomuto rozhodnutí se dle ust. § 11 odst. 8 zákona nelze odvolat. Toto rozhodnutí nabývá právní 
moci dnem doručení veřejnou vyhláškou. Osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, se k rozhodnutí 
připojuje jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 
 
V souladu s ust. § 11 odst. 10 zákona jsou přílohy rozhodnutí se všemi náležitostmi přístupné 
k  veřejnému nahlédnutí po dobu doručování rozhodnutí veřejnou vyhláškou na obecním úřadě 
v Tišnovské Nové Vsi a na Krajském pozemkovém úřadě pro Jihomoravský kraj, Pobočce Brno, 
Kotlářská 931/53, Brno (5.  patro, dveře č. 502). 
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