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ROZHODNUTI

Státní pozomkový uiad, (dále jen "pobočka'') jako příslušný správní úřad podle Zákona

č. 50312012 Sb.' o státním pozemkovém úřadu a o změně něktelých souvisejících zákonů,

a podle $ 19 zákona č' ]'3912002 Sb', o pozemkových úpravách a pozemkových itřadech

a o změně zákona č. 2291199l Sb.' o úpravě vlastnických vztahů k půdě a iinému
zeměrlělskému majetku, ve znění pozclějších předpisů, (dále jcn zrlkon) a v souvislosti
se zákonem č. 500/2004 Sb., sprá\.ni řád' ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

podle ust' s 11 odst. 4 zákona tak, že íárŤh pozemkových úprav s upřesněním a
Iekonsfuukcí přídělů v katastrálním úz€mí Nezvěstice a část st'áhlavice, zpracovaný jménern

finny GEo HRUBÝ spol. sr. o', se sídlem Doudler'ecká 26,30l 00 Plzeň, pod číslenl

zakáZkv 2035/09iPÚ ze dne 26' l0' 2009. IDg. Zdeněk Hrubý, kteď ie osobou úřcdně

opráminou k projektování pozenkových úprav

se schvaluie.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.

I:]častníci iízení dle ust. $ 5 záLkona č. 139/2002 Sb.' o pozemkoqich úpravách

a pozemtových úřadech a o změně zákona č.229/199I Sb., o úpravě vlastnických Vztď1ů



k půdě a jinému zemčdělskému majetku' Ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust'
$ 68 sprár'ního řádu.

Seznan účastníků řízeníje z důlot(u ýelkého fozsahu uýeden y příloze tohofu ťozhod u!í'
kÍerá ie jeho so částí'

Odůvodnění:

Řizení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) zaháijlo Miíisterstvo
zemědě]ství' Pozemkový rlřad Plzeň rnčsto (dá le .ien ..pozemko\ j riiad..) n,l základě podnětu
obecního uřadu NEZVĚSTICE z důvodr.r protipovodňovýc}r a proiierozních opatiení'
současně s v}tvoiením podmínek pro Zlepšcní Životního prostiedí, ochranu pťrdního fondu a
zvýšení ekologické stability krajiny ve smyslu $ 2 zákona'

Dne 1. 1' 2013 nab]'l účinnosti Ziíkon č. 503/2012 Sb., o státním pozen <ovém úřadu a změně
něklerých souvisejících ziikonťt. Tínto ziikonem došio ke spojeoí dosavadní souslavy
pozeÍÍ(ových uřadů a Zb}tkových agend Pozemkového fondu ČR a v1trorcni nore
organizační složky státu s názvem Státní pozen*ový úiad (dále jen ,.SPÚ..)' Prárn a
povinnosti plyroucí z platných právnich předpisů, ktelé souviseji s činností pozemkových
úřadů a Ústředního pozemkového llřadu' 

'hí 
a yykonává sPÚ (ust. $ 22 odst' 6 citovaného

zákona)' V souladu s ust' $ 22 odst' 8 citovanóho zarkona se řízení o pozcnrkovýoh úptavách
dokončí podle dosavadních předpisů. tedy i odvolací říZeni je vedeno podle zátona č'
139/2002 Sb.' o pozemkových úpravách a pozemkoých uiadech, platného ke dni 31. 12-
2012.

Zahájení řízení bylo ozÍiímeno vcřejnou vyhláškou ze 9' 1- 2009 čj. ,17l0qlPÚ podLe $
ó odst. 4 a 5 ziíkona, nebot' pozemkový rjrřad shledal dťtvody, naléhavost a účelnost
pozenrtových úprav jako opodstatněné' Pozemkový úřad v1'rozuměl o Zahájení řízení
příslušné olgány a úiady státní sprá\'y uvedené v $ 6 odst' 6 zákona, atodne 16.4.2009.

Dne 28. ó. 2011 proběhlo r' Nezvěsticích v sálu restauace U Šillránl<ů. úvodní jednání
podle | 7 zákona. na němž byli účastníci řízení seznámeni s účelem a cílem KoPÚ ve
smyslu $ 2 z1rkona, byl určen předmět KoPIi podle | 3 zálona a b1lc podlc { 4 určena forma
pozemkové úprar'y. Podle s 5 odstavce 5 aŽ7 zákona byl na úvodnlm jedná]í navržen a
zvolen sbol zástrrpců (alále .jen sbor). Na první schúzce sboru v k.ú' NEZVĚsTlcE konané
dne 28' 6' 2011 by] ustanoven sbor zástupců v tomto sloŽení: LULÁŠ KARKOŠ _
předseda, Z. Šimková Nezvěstice 347, J. Krňoul st. Nezvěstice 30ó' J. Červcný Nezvěstice
307, M. Nekola st' Nezvěstice 389. Podle $ 5 odst' 6 7ákona byl Ťcditelem po7enkového
úřadu Za č]ena sboru pověřen V. Langr, za obec NEZVĚSTICE pan l,' Karkoš Nezl'ěstice
27',7.

Sbor ve srrryslu $ 5 odst' 8 zákona spolupracoval při zpracování návťhu pozemkoqfch
úprav a oávrh předloŽerrý na závěrečnóm jednání odsorůlasil' Pozemková úprava brrde ve
smys]u s 2 zákona sloužjt pro obÍovu katastrálního oporátu.

Na úvodní jednání byli účastníci řízcní pozváni dopisem do vlastních IL&ou a veře.jnolr
r,yl áškou vyvěšenou na uŤední desce obecního úřadu Nezvěstice a Št.ahlavy (k. ir'
Sťahlavice) od 8. 6. 201 l do 28. 6. 2011 a na Pozemkovém úiadě P]zeň r't'iěsto, Nerudova 35,
v Plzri ve dnech od 10. 6 2011 do 27.6.2011.

Do návrhu KoPÚ by] převzat schválený územní plrán obce NEZVĚs'I'lcE' schválený
návrh I(oPU je pod]c $ 2 neopomenutelnim podk]adenr pro územní plánor'iíní.

Byl zaněřen skutečný stav ( 
"E 

9 odst' 4 ''zákona") a zjišt'ování pruběhu hranic proběhlo
vednecbE'6.201l do 10.6.2011 ( $ 9odst.5 ''zákona'')'
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Plán společných zařízení byl posouzen sborem 3. 10' 2011 a schválen zastupitelstvem
obce Nezvěslice Ía veřejnénr zascdání dne 17' l0' 20l1 a obcí Šťáhlavy k' ir' Šťríhlavice rlne
26. 6' 2oI3' K plrínu společných zařízení se vyjádiily dotčené oťgány státní správy, jejichž
podmínty byly projektantem KoPU akceptováÍy ( $ 9 odst. 9 a 10 zákona)'

Plán společných zařízení byl vystaveÍ k veiejnému nahlédnutí m obecním úřadě
Nezvěstice a na pozemkovém úřadě.

vyvěšení plánu společných zaiízení bylo účaslníků řízení uvcřejněno ozniimením
D'věšeným na úřední desce obecního úřadu Nezvěstice ve dnech od' 9.2' 2012 do 23.2' 2012
a na úřední desce Pozemkového úřadu město ve dnech od 8. 2. 2012 d'o23.2.2012'

Pozemkový úřad zabezpečil vypracování soupisu nároků vlastníků podle $ 8 odst. 1

zákona, kterýbyl vystaven k veřejnému nah]édnutí od 3. 1.2012 do 18. l'2012naobecním
úřadu Nezvěstice' vyloŽení soupisu niíoků bylo uveřejněno oznámením ze dne 29. \2.201I
čj. 234516/201l' K nárokům byla podrína jedna písemná námitka: JUDr. Kotora, by]
přesvěClčen o tom, Že nemá v katastru Žádné palcely. Katastrá]ní úřad Plzeň město' kam byla
připon]ínka postoupena, celou věc objasnil s tím' že došlo k nedorozumění a pozemky vlastní
na tomto katastru.

Podle 8 9 odst. 7 zákona předloŽil pozenkový úřad katastiílnímu Írřadu seznam parcel
dotčených pozemkovou úpravou pro v1značeni zahájeni KoPÚ v katastÍu Ďemovitostí.

Novó uspořádálí pozemkťL KoPU je zpracováno ve smysltt $ 2 zákona a podle krjterií
vyhtášky č' 545/2002 sb', kterými se stanovi náleŽitosti náWhu pozen <ových úprav a
plavidla přiměienosti kvality a výnlěry v}Ť1ěňovaných pozemků'

V průběhtL Zpraco\'iání návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ projektcnt
pozemkoÚch úprav přihlédl k poŽadavkťtm a připomínkím ťlčastníků řízcní. S kaŽd;im
vlastníkem byl náwh nového uspoiádrání pozenků projednán individuelně a podepsán na
bilančních tabulkách, připadně byl ná!Ťh nového uspořádáni pozernků vlastníkovi odesliín
poštou na doručenl<lL'

.. , \ové uspoiádánl po,,en ů KoPÚ pro kalaslfalnl (l./eml \t7VFsllCL a
STAHLAVICE bylo s vlastníky plojednáno dne l8. 4. 2013.

Svť! souhlas s návrhem nového uspoiádrání pozemků vyslovilo 97,79 7o vlastníků
ýměry půdy pozeÍrlťt řešených ve srnyslu ustanovení $ 2 ziákona v pozenkové úpravě'
Výměra řešených pozemků, z nížje výše uvedené procento souhlasu vypočteno činí 409 ha.

V přípaclě nesouhlasu vlastníka(ťl) vedeného na LV 1272, 58' N14, s náVrhem nového
uspořádání pozemků posoudil SPUCR důvod nesouhlasu' zá]ežitost s nimi zno}u prcjednal.
Dotčení vlas1níci do doby konání závčrečného jednlíní neudělili souhlas s náwlrem.

Počet parcel pii zahájení KoPÚ by] 940 s pruměmou výměrou parcely 0,43'1 ha' Počet
parcel po úpravč je 620, prťměmá výměIa parcely ie 0,658 ha. lndex scelení je tudíž l 

'52.V návrhu nového uspořádání pozenrtů jsou podrobně uvedcny i parcely společných
zďízení a omezení využívríní nemovitostí v}plývajících ze zvláštních zákonů (zák. č. 114/92
Sb. o ochraně přírody a krajiny, zák. č.334192 Sb. o ochmně ZPF, zák. č. 254101 sb.
vodní zákot'L zák. č' 289/95 Sb. _ lesní zákon)'

ULV 33. došlo k překočení kriteria ccny nad povolená 40% rnezi půvoclními a nor,^ými
pozemky. Dotčení vlastníci písemně souhlasili s uhrazoním .ozdílu ceny ( $ l0 otlst' 2
''ziikona'') a jsou povinni příslušnou částku uhradit ve výši, ve lhůtě a Způsobem na Základě
..rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv" ( _s l l odst' 8 ''zákona''), ktelé bude
vvdáÍo.

Při zpracoválí návrhu pozcmkové úpra\'y došio k vypořádání spoluvlast1'lictví na
základě doložené dohody spoluvlastníků uvedených na Lv I45. 227 , 38I,392,399, 4L9, 629'
630, ó31' ó36,846' 848, 1248' 1287' 16ó0, ( $ 9 odst' 13 ''zákona'' a $ 8 odst.3lyhláška
545/2002 Sb.) k. ťl Nez\'ěstice a Lv 93 7 k' u Št'ahlavice' Toto r yporádáni jc r souladu s cílem
pozemkové úplavy.
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V průběhu řízení svolával pozemkový úřad koítrolní dny, na které byli přizváni
zástupci obce' sboru a dotčených splávních úiadů'

oznámení č' j': SPU 167396/2013 ze dne i9' 4. 2013 o místě vyložení nárrhtL KoPÚ po
dobu 30 dnťL. s ltpozoměíím ve smysltr $ 11 odst' 1 Zákona na poslední možnost k uplatnění
námitek a připomínek k návrhu a s uvedením temínu závěIečného jednání, bylo známým
účastníkťlm doručeno dopisem do vlastních rukou. Současně bylo oznámení \Tstaveno na
uředních deskách pozemkového a obecního uiadu'

Návrlr nového uspořádání pozemků lespcktujc podmínky stanovcné orgány státllí
splávy podle $ 6 odst.6 zákona.

Dne 29. 5. 2013 proběhlo v sa]onku restaurace Bon \' Nezvěsticích závěrečné jednání
dle $ 1 1 odst' 3 zákona. Na jednáÍí byly zhorlnoceny r ýsledky KolÚ a dalŠl postup plací na
KoPÚ Nezvěstice a Šťahlavice tj. předpok]ádaný temín vytyčení a piedaní nového
uspořádání pozenkťl' postup lealjZace společných zďízení.

V rozhodnutí o výn'rěně a přechodu vlastnických práv podle { 11 odst.8 zákona budou
uvedena nor'á čÍsla parcel.

Dále jsou v návrhu KoPU respektována stávající drenáŽní odvodnění' Nové odvodnění
není navrženo. PiístLrp na pozemky pro případné opravy a ildržbu melioračního zďízení bude
zachoviín jako doposud.

Součástí návrhu nového uspoiádáÍí pozemků je bilance pozemkových parcel
s uvedenín druhu pozemku a jejich zobrazení v mapoql'ch podklaclech' Jako přílolru tohoto
Iozhodnutí obdrŽí vlastník pozemků bilanci pozemků a grafickou část návrhu, která se jej
týká.

součástí návrhu nového uspořádáni pozemků KoPÚ jsou bilcnce soupisu niírokťl před
KoPÚ' bilance pozemků vstupuiícíclr do KoPÚ. biLance náVlbu směn pozemkťr a bilance
novóho uspořádání pozemků po pozemkové úpravě- V biianci návrhu nového uspořádrini
pozemků jsou rrvedeny další doplňující údaje týkající se spo]ečných zďíZení, stanovení
břemen LunožňtÚících přístup na pozemky' stanovení doplatku cen při překočení povolené
to1elance a údaje o dodržení kritcrií přiměřenosti dle Vyhlášky č. 51512002 Sb. Vcškeré
dok1ady související s řízením KoPU jsou archivovár'ry pozemkovým úřadem.
Změna katast.iílní hranice mezi k ú. Nezvěstice a k.ú. Šťáhlavice bude provedena pod1e $ 22
od.r' 2 \ yh';Šky 20 2007 Sb' v plall'cm 7nénl.

Schválený náwh KoPU bude ve smys1u $ 11 odst. 5 zákona uložm u státního
pozemkového úiadu' Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočce Plzeň, kde
lze do nál'rhu nah]édnout' Rozhodnutí o schválení náWhu KoPU se oznamuje veřejnou
vyhláškou a je doručováno všem znám)jm účastníkůn řízení. Po nabýí prár.ní moci bude
rozhodnuti předáno Katastrálnimu úřadu pro Plzeňský kraj, KP Plzeli-město k vyznačení do
katastru nemovitostí' Podle ustanoveíí s 11 odst' 8 zákona je schválený návrh Závaznýn
podkladem pro rozhodnutí o výlněně nebo přechodu vlastnických pláy, ziízeni nebo zrušení
věcného břenene k dotčeným pozemkům. Ro\']rěž tak je závaznýn podkladem pro
Iozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž sc nacházcii spolcčná
zaŤizenÍ '

NebyloJi projednríno dědiclví po vlastníkovi' jehož pozernly jsou dotčen) ieŠenim
ve smyslu $ 2, do doby rozhodnutí o piechodu vlastnických práv podie s 11 odst. 8

ziákona' jsou předmětem dědictví pozenky v souladu se schválenýn návlhen dle $ 11 odst. 4
ziíkona namísto původních pozernků Zůstavitele. v těchto případech bude po prár'ní moci
rozhodnutí podle s 11 odstavce 8 zákona eúdován v katastru nenovitostí jako vlastník
takového piednětu dědictví zůstavitcl, a to aŽ do cloby provedcní 7áznan]u o znlene
vlastnických aiiných včcných práv ve prospěch dědiců'

Plávní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníkťl
pozcmků. Do vydálií rozhodnutí pozenkového úřadu podle odstar'ce 8 se ve vš€ch listinách,
kteró jsou podkladorr plo zápis .lo katastru nemovitosti a v nichž.jsou uvedeny pozemky,
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kteréjsou předmětem řízení o pozemkor'.ých ílpravách, uvedou kromě dosavadních pozemků i
jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich posk}tuje pozemkový
úřad. Jednotlivé pozelr (y nebo jejich části nemuŽe jejich vlastník po schválení náVrhu bez
souh]asu pozemkového úiadu zatížit nebo zcizit.

Zástavní plávo, které vázne na pozemku zahmutém do pozqnkoÚch úprav,
přechází na pozemek' který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu.
Piedkupní právo s věcnými účinky, ktelé vázne na pozemtu zahrnutém do pozenkových
úprav' schválením návllru pozemkových úprav zaniká, nedojdeJi mezi oplávnčnou osobou z
předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem k jinému
ujednání ( $ 11 odst. 13 zrikona).

Schválený návrh komplexních pozeÍú<ových úprav je nezbyn]ým podkladem pro
úzenně plánovací dokumentaci ( $ 2''zákona'').

Vc smyslu $ 12 odst. 2 ''zríkona'' pozemkový úiad zabezpečí po nabyti plá\nl' moťi
tohoto Iozhodnutí a na základě potřeby v}'tyčení a předlíní nového uspořádání pozenků'
Potřeba vytyčení bude vlastníkem doložeía formou žádosti' jejíž formu]ář je zaslán současně
s tímto rozhodnutím. vÍyčení vlastnických hranic pozemkťr' jejichŽ lomové body jsou v
katastru nemovitostí v souvislosti s plovedením pozemkor,^ých úpaav označeny tťvalou
stabilizací' nc]ze opakovaně hradit z prostředkťl státu.

Da]ší Iealizace náWhu KoPU bude prováděna se zřetelem na finanční zajištění a po
dohodě s vlastníky pozemků ($ 12 odst' 1 ''zalkona'')'

Na základě výše uvedených skutečnosti bylo rozhodnuto tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto
rczhodnutí.

Poučcní o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnltti je moŽno podat do i 5 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí státního
pozemkového úřadu' a to pťostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,
Pobočky Plzeň ($ 83 a $ 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve znění pozdějších předpisů).
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Pří|oha jako nedí|ná Šoučást rozhodrrutí:

1. Seznam účastníků řízení _ počet stran : 8

2. Návrh pozemkové úpravy v katastrálním úemí Nezvěstice, zpracovaný Írnnou GEo
HRUBY spol. sr. o', se sídlem Doucllevecká 26, 30l 00 Plzeň, pod číslem zakrtky
2035/09/PU ze dne 26. 10. 2009.

Rozdělovník

I. obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení Ye zvláštní příloze, kter1fin
se dle ust. s il odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náležitostí náWhu jen ta
písemná a grafická část návrhu' ktelá se dotsýká konkétního účastníka iízení. Dále
obdrží též osoby oprávněné ze Zásta\,1ího.

II. ostatním účastníkům řízení se podle ust. s 11 odst' 5 zákona rozhodnutí oznamuje
veřejnou ryhláškou' vyvěšenou po dobu 15 dnů na úiední desce Státního
pozemtového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kmj' Pobočce
Plzeň a uiední desce obecního ťliadu Ne7-věstice. kde lze do schvlí]eného návrhu
nalúédrrout.

III. Podle ustanovení 
"E 

25 odst'2 zríkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. bude toto rozhodnutí zveřejněno lovněž 4)ůsobem urnoŽnujlct
dálkový přístup.

Iv. Po nab}'tí plávní moci obdrží na doručenku Katastrá]ní úřad plo Plzeňský k.aj'
Katastrální pracoviště Plzeň _ město'

V' Po nab}tí plávní moci obdťží na doručenku:
a) Zpracovatel GEo HRUBÝ spol. s r. o., se sídlem Dour:l]evecká 2ó' 30l 0o Plzeň
b) MZe, AZ\ PlzeřL, Nerudova 35,301 00 PlZeň
c) Místně příslušná obec lII. ŽP, Doprava, Regionální rozvoj

Seznam účastníků řízení je po dohodě k nahtédnutí a SÍátním pozemkovém liřadu,
Klajském pozemkol,ém úřat|u pro Plzeňsbý kraj, Pobočce Plzeň a oÚ Nezýěslice
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