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Komplexní pozemkové úpravy v kat. území Heřmanov - závěrečné jednání 
 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín (dále jen „pozemkový úřad“) 
jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje účastníkům řízení 
o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Heřmanov (dále jen „KoPÚ“), že podle § 11 odst. 3 zákona 
pozemkový úřad svolá po skončení lhůty pro vystavení návrhu a po vypořádání všech připomínek 
k vystavenému návrhu závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky 
seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.  
 
V souvislosti s epidemií COVID-19 a opatřením vlády, z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a s ohledem 
na celkové počty účastníků řízení, přistoupil pozemkový úřad k alternativnímu řešení tohoto kroku řízení 
o pozemkových úpravách: 
 
Podle zákona na závěrečném jednání pozemkový úřad vždy zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky 
seznámí s návrhem o němž bude rozhodnuto. Z důvodů výše uvedených je tato informace zasílána písemně, 
při čemž všechny informace, které by byly pozemkovým úřadem sděleny ústně na závěrečném jednání jsou 
uvedeny dále. Závěrečné jednání (v ústní i korespondenční formě) má pouze informativní charakter a připomínky 
vznesené na tomto jednání již nemohou žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových 
úprav. Důvodem zvoleného postupu je zamezení zbytečným průtahům v řízení a případnému narušení již 
odsouhlaseného stavu návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ. 
 

 
Závěrečné jednání KoPÚ: 
 
 
Řízení o KoPÚ bylo zahájeno dne 30. 4. 2015 na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské 
půdy (4 žádosti - 55 % výměry zem. půdy) s cílem zpřístupnění pozemků, uspořádání vlastnických práv a vztahů 
k pozemkům a zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Na základě veřejné zakázky byl 
vybrán zpracovatel: Foltánek s. r. o. 
 
Úvodní jednání se konalo dne 22. 3. 2017. Přítomní byli seznámeni s cíli a plánovaným průběhem KoPÚ, byl 
na něm zvolen sbor zástupců vlastníků, který později spolupracoval zejména na zpracování plánu společných 
zařízení. 
 
Koncem roku 2016 došlo k zaměření skutečného stavu v terénu. 
 

 
Dle rozdělovníku 
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V květnu 2017 proběhlo komisionální zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ a pozemků 
neřešených dle § 2 zákona. K zápisu obvodu do KN došlo postupně - část v březnu 2018, část v červnu 2018, 
část v květnu 2020. Během září 2020 byly opraveny nesoulady na obvodu KoPÚ, které byly zjištěny katastrálním 
úřadem při obnově katastrálního operátu mimo obvod KoPÚ. 
 
Výměra území v obvodu KoPÚ je 730 ha (z toho 726 ha pozemků řešených dle § 2 zákona a 4 ha pozemků 
neřešených dle zákona). 
 
Dne 18. 4. 2018 byl po dobu 15-ti dnů vyložen k veřejnému nahlédnutí soupis nároků vlastníků. 
 
Plán společných zařízení (PSZ) byl odsouhlasen Regionální dokumentační komisí pro Ústecký kraj a následně 
byl schválen 16. 5. 2019 zastupitelstvem Obce Heřmanov na jeho veřejném zasedání. Bylo jím navrženo: 

- k rekonstrukci nebo výstavbě 13,7 km polních cest 
- na 64 ha zem. půdy byla navržena protierozní opatření (většinou ochranné zatravnění)  
- vodohospodářská opatření - 1 svodný příkop 
- opatření k tvorbě a ochraně ŽP - doplnění nefunkčního biokoridoru na 8 ha 

 
 
Návrh nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) byl vypracován tak, aby co nejvíce zohlednil požadavky 
jednotlivých vlastníků. Při jednáních s jednotlivými vlastníky (osobních nebo písemných) byly postupně 
zapracovány jejich připomínky a návrhy tak, že bylo nakonec dosaženo souhlasu vlastníků 97,76 % výměry 
pozemků v obvodu pozemkových úprav (s návrhem nesouhlasí 1 vlastník). 
 
Zpracovaný návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 1. 6. 2020 po dobu 30-ti dnů na Obecním úřadu 
v Heřmanově a na SPÚ, Pobočce Děčín. Proti návrhu byly podány 3 námitky, všem bylo vyhověno. 
 
V rámci zpracování návrhu bylo vypořádáno podílové spoluvlastnictví u 3 listů vlastnictví. 
 
Zákonem stanovená kritéria přiměřenosti (§ 10 odst. 2 až 4 zákona) byla překročena u 19 listů vlastnictví 
(se souhlasem vlastníků). 
 
Omezení vyplývající z věcných břemen, zástavního práva a předkupního práva budou převedena ze stávajících 
pozemků na pozemky nové. 
 
Návrhem pozemkové úpravy se podařilo prostorově a funkčně vhodně uspořádat pozemky pro jednotlivé 
vlastníky a uživatele zemědělské půdy, zpřístupnit pozemky všem vlastníkům, zabezpečit podmínky pro ochranu 
a zúrodnění půdního fondu, vytvořit podmínky pro zlepšení životního prostředí, vytvořit předpoklady 
pro rekonstrukci stávající cestní sítě a postupné rekonstruování cest, realizaci protierozních a 
vodohospodářských opatření. Byl vyhotoven podklad pro územní plánování a došlo k obnově katastrálního 
operátu v území zařazeném do pozemkové úpravy, na níž navazuje obnova katastrálního operátu organizovaná 
katastrálním úřadem v lokalitách mimo obvod KoPÚ. 
 
 
 
Informace o následujícím průběhu a dalších okolnostech: 
 
Po závěrečném jednání bude následovat: 
 

• rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ („1. rozhodnutí“) – předpoklad vydání v 1. čtvrtletí roku 2021 
- max. do 3 měsíců od konání závěrečného jednání 
- bude doručeno všem známým účastníkům do vlastních rukou a zároveň veřejnou vyhláškou  
- k rozhodnutí se každému vlastníkovi připojí jen ta část návrhu, která se ho týká 
- lze se proti němu odvolat  
- právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků 
 

• rozhodnutí o výměně vlast. práv („2. rozhodnutí“) - do 6 měsíců od právní moci 1. rozhodnutí 
- nelze se proti němu odvolat 
- po nabytí právní moci bude doručeno katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí 
- budou zde uvedeny pozemky původní, u kterých vlastnictví zaniká a pozemky nové podle návrhu (které 

vlastník nabývá) 
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- rozhodnutí bude opět doručeno všem vlastníkům a dotčeným, opět bude připojena jen ta část návrhu, která 

se vlastníka týká 
- tímto rozhodnutím zanikají k 1. 10. běžného roku nájemní vztahy, bude nutné přepracovat nájemní smlouvy 

v řešeném území, dále je nutné k 31. 1. podat nové daňové přiznání na příslušný Finanční úřad 
 

• období mezi 1. a 2. rozhodnutím: 
- do vydání 2. rozhodnutí se ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí 

(u řešených pozemků) uvedou kromě dosavadních čísel pozemků podle KN i jim odpovídající čísla 
pozemků podle schváleného návrhu 

- předmětem případného dědictví jsou již pozemky podle schváleného návrhu 
- pozemky nebo jejich části nemůže vlastník bez souhlasu pozemkového úřadu zcizit nebo zatížit - katastrální 

úřad takovou listinu nezapíše do katastru nemovitostí! 
- účastníky žádáme, aby pokud možno neprováděli mezi 1. a 2. rozhodnutím převody vlastnictví  
   (v opačném případě je nutný souhlas pozemkového úřadu) 
 

• vytyčení nových pozemků: 
- spolu s 2. rozhodnutím budou rozeslán formulář žádosti o vytyčení, nárok pouze na 1 vytyčení - přechází 

i na případného dalšího vlastníka 
- k předání hranic budou vlastníci pozváni (předpokládaný termín vytyčení - do 30. 9. roku následujícího 

po zápisu 2. rozhodnutí) 
 

• realizace společných zařízení: 
- podle schváleného plánu společných zařízení 
- postup realizace byl projednán se sborem zástupců vlastníků a obcí, stanoveny priority realizace:  

 
1) soustava cest VC1-R, VC2, VC4, VC3-R, VC22:  

- VC1-R, VC2, VC4 - od silnice III/26221 (cca 200 m nad křižovatkou v centru obce směrem 
na Fojtovice), dále pod „Makalákem“ podél pastvin za kravíny, přes les a napojuje se na konec 
asfaltové komunikace směrem k bývalému letišti - celková délka 2384 m 

- VC3-R - směr bývalý pastevní areál (bývalá polní dojírna) - délka 251 m 
- VC22 - směr „Sahary“, délka 511 m 

 
2) cesty VC20, VC19, VC21-R:  

- VC20 - ze silnice III/26222 pod hřbitovem přes pole „Na Machtových“, pokračuje cestou VC19 
přes Dolský potok na „Josefín“ až k okraji lesa; před lesem se odděluje cesta VC21-R k hranici kat. 
území (směr ul. Valkeřická v Benešově n. Pl.) - délka celkem 2201 m 

 
3) VC13-R: z místní komunikace okolo solární elektrárny na „Mítovo“ - délka 644 m 
 
4) VC14-R: v horní části k. ú. Heřmanov - podél katastrální hranice s k. ú. Fojtovice, pod Hadrový vrch - 

délka 1135 m 
 

- navržený povrch cest: převážně kolejová úprava z prefabrikovaných dílců, v místech s nižším podélným 
sklonem štěrkový, v místech s větším podélným sklonem asfaltový povrch 

- realizace je plně hrazena státem, případně z evropských fondů 
- společná zařízení přejdou do majetku obce 

 
 
Závěr: 
 
V zákonné lhůtě pro vystavení návrhu KoPÚ byly podány 3 námitky, všem bylo vyhověno a návrh byl podle nich 
upraven. 
 
Zpracovaný návrh KoPÚ odsouhlasili vlastníci 97,76 % výměry řešených pozemků, při čemž výměra řešených 
pozemků činí 726 ha. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín 
v souladu s § 11 odst. 4. zákona č. 139/2002 Sb., vydá rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.  
 
Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ bude v katastrálním operátu ke všem řešeným 
pozemkům vyznačena plomba, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv. 
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Tímto byly zhodnoceny výsledky KoPÚ. S návrhem nového uspořádání pozemků, o kterém bude následně 
rozhodnuto, byli účastníci seznámeni vystavením návrhu. 
 
V řízení o pozemkových úpravách je postup podle § 36, odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, nahrazen vystavením návrhu a závěrečným jednáním. Návrh byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 1. 6. 2020 do 1. 7. 2020, s tím, že v této době je možné podat poslední námitky a 
připomínky. Závěrečné jednání bylo z důvodu nestandardní celospolečenské situace uskutečněno 
korespondenční formou. 
 
S ohledem na výjimečný postup provádění závěrečného jednání mají účastníci řízení možnost nejpozději do 7 
dnů od doručení této písemnosti, požádat o doplňující nebo vysvětlující informace, vztahující se ke KoPÚ, a to 
na tel. čísle 702 153 042, nebo prostřednictvím e- mailu: m.suchy@spucr.cz. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Jitka Blehová 
vedoucí Pobočky Děčín 
Státní pozemkový úřad 
  
 
 
 
 


