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Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

28. října 979/19, Děčín l-Děčin, 405 01 Děčín

Spis. zn.: SP9215/2021-508202 SPU 433095/2022/Su
č.j.: SPU 433095/2022/Su

Vyřizuje: Ing. Martin Suchý 000679976767
Telefon: 702153042
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3

V Děčíně dne: 10. 1. 2023

ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín (dále jen ,,pobočka")
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 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") a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl
podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto:

návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fojtovice u Heřmanova zpracovaný
jménem firmy Hrdlička spol. s r. o., nám. 9. května 45, Tetin, reprezentantem sdružení Společnost
pro Děčínsko, Ing. Štěpánem Vondráčkem, který je osobou úředně oprávněnou k projektováni
pozemkových úprav,

se schvaluje.

Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu:

Seznam účastníků ř/zenl je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je
součástí výroku.

ODŮVODNĚNÍ

Řízeni o komplexních pozemkových úpravách (dále jen ,,KoPÚ") bylo dle ust. § 6 odst. 3 zákona
zahájeno dne 23. 7. 2015. O zahájeni KoPÚ požádali vlastníci celkem 63 % výměry zemědělské půdy
v katastrálním území Fojtovice u Heřmanova, a to vlastníci zapsaní na listech vlastnictví (LV) č.: LV 1 77,



LV 259, LV 267, LV 295, LV 300, LV 301, LV 313, LV 318, LV 329 a LV 10001. Pobočka oznámila
zahájení řizení v souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona veřejnou vyhláškou č. j. SPU 353606/2015 z 8. 7.
2015, která byla zveřejněna na úředních deskách pobočky, Obce Merboltice a elektronické úřední
desce pobočky. Cílem pozemkových úprav bylo zejména uspořádáni vlastnických práv a vztahů
k pozemkům, zpřÍstupněni pozemků a zlepšení hospodaření s vodou v krajině. Dle ust. § 6 odst. 6
zákona byly o zahájeni řizeni vyrozuměny pod č. j. SPU 031690/2016 z 22. 1. 2016 a SPU 032388/2016
z 22. 1. 2016 dotčené orgány státní správy a další dotčené orgány a organizace, které následně
stanovily podmínky k ochraně zájmů podle příslušných zvláštních právních předpisů.

S katastrálním územím Fojtovice u Heřmanova sousedi katastrální území Blankartice, Heřmanov (Obec
Heřmanov), Lesná u Děčína (Statutární město Děčín), Babětín (Obec Těchlovice) a Rychnov u Verneřic
(MěstO Verneřice). V souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. C) zákona byly sousední obce vyzvány pod č. j.
SPU 032633/2016 z 22. 1. 2016 k přistoupeni řízenI o KOPÚ. Na tuto výzvu k řízenI nepřistoupila žádná
sousední obec.

Odborné zpracování návrhu pozemkových úprav bylo zajištěno na základě výběrového řízenI
č. p16v00001690. Na jeho základě býlo vybráno Společnost pro Děčínsko (sdružení firem Hrdlička
spol. s r. o., nám. 9. května 45, Tetín, lC 18601227, reprezentant sdružení, a ŠINDLAR s. r. o., Na Brně
372/2a, Hradec Králové, lČ 26003236) (dále jen ,,zpracovatel").

Dohoda s katastrálním úřadem ve smyslu ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu a
náležitostech při zpracováni podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky
v obvodu pozemkových úprav neřešené, podmínkách katastrálního úřadu ve smyslu § 6 odst. 6 zákona
č. 139/2002 Sb. a o intervalech a formě, v jakých budou katastrálním pracovištěm předávány změny
v katastru, byla uzavřena mezi pobočkou a Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Děčín (dále jen ,,katastrálni úřad") dne 14. 4. 2016.

V rámci řizenI byla pobočkou pod č. j. SPU 638966/2016 z 19. 12. 2016, SPU 273949/2017 z 19. 6.
2017 a SPU 470695/2017 z 19. 10. 2017 vydána pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu
činností pro příslušné pracovníky zpracovatele návrhu pozemkových úprav (ust. § 6 odst. 9 zákona).

Dne 27. 2. 2017 bylo rozesláno oznámení o zahájení řízenI a pozvánka na úvodní jednání č. j. SPU
089100/2017, které byly zveřejněny pod č. j. SPU 089050/2017 od 1. 3. do 22. 3. 2017 na úředních
deskách pobočky a Obce Heřmanov. Úvodní jednání (ust. § 7 zákona) se konalo dne 22. 3. 2017
v budově restaurace v Heřmanově, Heřmanov č. p. 113. Na úvodní jednání byli pozvání účastníci řízení
a další dotčení v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Jednání se zúčastnilo 22 % pozvaných
účastníků. Na tomto jednání byli přítomnÍ seznámeni s účelem, formou, předpokládaným obvodem a
plánovaným harmonogramem prací. Byl vysvětlen postup při šetření průběhu hranic pozemků,
stanovení nároků vlastníků včetně způsobu oceněni pozemků, problematika zpracování plánu
společných zařízeni, návrhu nového uspořádáni pozemků včetně seznámení s kritérii přiměřenosti
dle ust. § 10 zákona, účastníci byli poučeni o možnosti vypořádání podIlového spo|uv|astnictví a smyslu,
účelu a pravomoci sboru zástupců vlastníků a dalších otázkách. Byl zvolen výchozí bod pro urČení
vzdálenosti, a to dům č. p. 53 ve Fojtovicich. Závěrem úvodního jednání byl přítomnými vlastníky zvolen
sbor zástupců vlastníků pozemků (dále jen ,,sbor") ve složení: Ing. Milan Šlambor, p. Petr Pospišil,
p. josef Váňa a jako náhradnice člena sboru p. Dagmar Bažantová. Nevolenými členy sboru jsou
p. František David, starosta Obce Heřmanov a Kateřina Homolová, zástupce pobočky (od 29. 11. 2019
Ing. Martin Suchý). o úvodním jednání byl pořízen zápis č. j. SPU 164769/2017 z 6. 4. 2017, který byl
po dobu 15-ti dnů zveřejněn na úředních deskách a elektronických úředních deskách pobočky a Obce
Heřmanov. V pozdějším průběhu řIzení dne 26. 2. 2018 proběhlo 1. zasedání sboru, na kterém byl
předsedou sboru zvolen pan František David. Sbor pak v průběhu řIzení o KOPÚ vykonával činnosti
ve smyslu ust. § 5 odst. 8 zákona, zejména spolupracoval při zpracování plánu společných zařízení.

V rámci řÍzení o pozemkových úpravách byla v únoru 2017 dokončena revize a doplnění podrobného
polohového bodového pole. Dne 2. 2. 2017 bylo katastrálním úřadem potvrzena způsobilost výsledků
zeměměřických činnosti k převzetí do katastru nemovitostí.

Zaměření skutečného stavu v terénu (ust. § 9 odst. 4 zákona) bylo dokončeno v listopadu 2017. Kladné
stanovisko k převzetí výsledků zeměměřičských činností bylo katastrálním úřadem vydáno dne 28. 11.
2017.
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Bylo provedeno vyhodnoceni a rozbor současného stavu řešeného území na podkladě podrobného
průzkumu území, stanovisek dotčených orgánů a organizací a dalších dostupných podkladů (§ 5
vyhlášky č. 13/2014 Sb.). Tento rozbor byl dokončen v listopadu 2017.

Po dohodě s katastrálním úřadem byla vedoucí pobočky jmenována pod č. j. SPU 202583/2017 dne
27. 4. 2017 komise pro zjišt'ování hranic pozemků dle ust. § 9 odst. 5 zákona, složená z pracovníků
pobočky, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu, zástupce Obce Heřmanov a stavebního úřadu.

Ve dnech 5. - 23. 6. 2017, 19. 7. 2017 a 6. 10. 2017 proběhlo komisioná|ní zjišt'ování průběhu hranic
pozemků vnějšího a vnitřního obvodu KOPÚ a pozemků neřešených dle § 2 zákona. Oznámeni
o zjišt'ováni hranic pozemků č. j. SPU 202681/2017 z 27. 4. 2017 bylo zveřejněno na úředních deskách
pobočky a Obecního úřadu v Heřmanově a na elektronické úřední desce pobočky ve dnech 2. 5. - 25. 6.
2017, oznámeni č. j. SPU 416312/2017 z 8. 9. 2017 ve dnech 8. 9. - 8. 10. 2017. Dotčeni vlastníci byli
pozváni pozvánkami č. j. SPU 207594/2017, SPU 208340/2017, SPU 208440/2017, SPU 208469/2017,
SPU 208485/2017, SPU 208495/2017, SPU 208528/2017, SPU 208551/2017, SPU 208570/2017,
SPU 208607/2017, SPU 208620/2017, SPU 208636/2017, SPU 208694/2017, SPU 208722/2017 a
SPU 208732/2017 z 2. 5. 2017 a dále SPU 314402/2017 z 3. 7. 201'7, SPU 316730/2017 z 7. 7. 2017,
SPU 331696/2017 Z 17. 7. 2017, SPU 416312/2017 Z 8. 9. 2017, SPU 416580/2017 Z 8. 9. 2017 a
SPU 419794/2017 z 11. 9. 2017, doručenými do vlastních rukou nebo do datových schránek. Šetření
hranic probIhalo za účasti vlastníků a jmenované komise, o zjišt'ování hranic byly sepsány protokoly,
v nichž členové komise a vlastníci pozemků potvrdili průběh vlastnických hranic parcel, jak byly v terénu
vyšetřeny, označeny a znázorněny v náčrtu. V rámci šetření průběhu hranic pozemků nebyla navržena
změna průběhu katastrálni hranice se sousedními katastrálními územími.

Zápis hranic 1. části obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí byl na základě žádosti pobočky č. j. SPU
081550/2018 z 19. 2. 2018 proveden katastrálním úřadem dne 26. 2. 2018, zápis 2. části obvodu KOPÚ
do katastru nemovitosti byl na základě žádosti pobočky SPU 153320/2018 z 28. 3. 2018 proveden dne
9. 5. 2018.

Výměra území v obvodu KOPÚ je 558,9 ha, z toho 549,7 ha pozemky řešené a 9,2 ha pozemky
neřešené dle § 2 zákona.

Na základě zjišt'ováni průběhu hranic obvodu pozemkových úprav, vyhotovení ZPMZ a geometrických
plánů byla ze souřadnic lomových bodů vypočtena skutečná výměra řešených pozemků, která je
5496959 m'. Tato výměra byla porovnána se součtem výměr parcel v řešeném území evidovaných
v katastru nemovitostí, která činí 5502461 m'. Rozdíl ve výměře tedy činí -5502 m'. Hodnota výsledného
opravného koeficientu byla tedy v soupisech nároků 0,999000.

Na základě upřesněného seznamu parcel v obvodu pozemkových úprav požádala pobočka katastrálni
úřad pod č. j. SPU 260388/2018 z 30. 5. 2018 ve smyslu § 9 odst. 7 zákona o vyznačeni poznámky
o zahájeni pozemkových úprav v katastru nemovitosti. Poznámka byla do katastru nemovitostí
vyznačena dne 31. 5. 2018.

Zpracovatelem návrhu byl vyhotoven přehled nesouladů druhů pozemků mezi skutečností v terénu a
stavem evidovaným v katastru nemovitosti (ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 14/2014 Sb.). S dotčenými
orgány byly tyto nesoulady projednány do konce dubna 2018.

V souladu s ust. § 8 zákona byl vypracován soupis nároků vlastníků pozemků (dále jen ,,soupis nároků")
pro každý list vlastnictví v obvodu pozemkových úprav podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu,
a to včetně vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práv a věcného břemene (ust. § 8 zákona).
v pozemkových úpravách byly řešeny pozemky, na které se vztahuje ust. § 3 odst. 3 zákona pouze se
souhlasem vlastníků. Soupis nároků byl pod č. j. SPU 266005/2018 od 6. 6. 2018 vyložen po dobu 15-
ti dnů na Obecním úřadu v Heřmanově a pobočce k veřejnému nahlédnuti a zároveň byly soupisy
nároků doručeny příslušným vlastníkům v obvodu pozemkových úprav. Oznámení o vyložení soupisu
nároků včetně přIslušných soupisů nároků bylo vlastníkům odesláno pod č. j. SPLJ 255599/2018, SPU
265763/2018 a SPU 265967/2018 Z 4. 6. 2018.

Ve dnech 26. -27. 6. 2018 se v budově šaten na fotbalovém hřišti ve Fojtovicích pro vlastníky konaly
konzultační dny k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení s obsahem soupisu nároků. Námitky
proti soupisu nároků bylo možné uplatnit do 29. 6. 2018. Bylo podáno 7 námitek, z nichž 4 bylo
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vyhověno, 1 byla předána k řešení na katastrálni úřad {týkaly se pozemků neřešených dle § 2 zákona)
a 2 byly vlastníkům vysvětleny (obsah soupisu nároků byl v souladu s § 8 odst. 1 zákona). V průběhu
řIzenI o KoPÚ byly soupisy nároků s ohledem na změny probíhajÍcÍ v katastru nemovitostí průběžně
aktualizovány.

Ve smyslu ust. § 9 odst. 8 zákona byl vypracován plán společných zařízení (dále jen ,,PSZ"), kterým
byla navržena opatřeni ke zpřÍstupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření a
opatřeni k ochraně a tvorbě životního prostředí. Návrh PSZ vycházel z podrobného terénního
průzkumu, zpracovaného rozboru současného stavu území, stanovisek a podmínek dotčených orgánů
a organizací a správců technických síti a byl zpracován ve spolupráci se sborem zástupců vlastníků.
Podkladem PSZ zároveň byla Studie odtokových poměrů na Benešovsku (Společnost VRV + VD-TBD,
březen 2016), která vyhodnotila stav území z hlediska vodních poměrů. Jako nezbytný podklad PSZ byl
v listopadu 2018 vypracován předběžný geologický průzkum, kterým byly vyhodnoceny geologické a
hydrologické poměry v místech návrhu prvků společných zařízení (polních cest a vodohospodářských
opatřeni). PSZ byl projednáván na zasedáních sboru zástupců vlastníků, a to ve dnech 26. 2. 2018, 3.
4. 2018, 23. 4. 2018, 5. 6. 2018, 27. 6. 2018, 22. 7. 2019, 3. 1. 2020 a 9. 6. 2022. PSZ byl dne 4. 3.
2020 projednán Regionální dokumentační komisí pro Ústecký kraj a následně byl schválen dne 28. 5.
2020 zastupitelstvem Obce Heřmanov usnesením č. 152/2020 na jeho veřejném zasedání. Před
zasedáním zastupitelstva obce byl s PSZ seznámen sbor zástupců vlastníků.

Na základě zpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků (viz níže) byl PSZ v květnu 2022
aktualizován - byly navrženy drobné změny u původně navržených polních cest a byly doplněny některé
doplňkové polní cesty ke zpřIstupnění pozemků některých vlastníků. Po aktualizaci PSZ bylo
k rekonstrukci nebo výstavbě nových polních cest navrženo 6 vedlejších polních cest (VC9b, VC16a-R,
VC16b, VC17a-R, VC17b a VC19) o celkové délce 5161 m, z toho 3980 m s povrchem štěrkovým a
1181 m v úsecích s velkým podélným sklonem s povrchem stmeleným. Dále bylo navrženo 8
doplňkových polních cest (DC5, DC7, DC12a-R, DC18, DC21, DC22, DC23a a DC23b) o celkové délce
4362 m s povrchem převážně travnatým (z toho v délce 315 m s velkým podélným sklonem navržena
kolejová panelová úprava). jako protierozní opatření bylo na 190 ha zemědělské půdy navrženo
ochranné zatravněni. Z vodohospodářských opatření byla na levobřežním přítoku Fojtovického potoka
navržena přehrážka k zadržení vody a k ochraně před splaveninami. Opatřeními k tvorbě a ochraně
životního prostředí jsou navržené výsadby doprovodné zeleně podél cesty DC12a-R (interakční prvek
lPi) a části cesty VC19 (lP3). Aktualizovaný PSZ byl předložen dotčeným orgánům a na základě jejich
stanovisek byla vypracována jeho konečná podoba. S aktualizovaným PSZ byl v souladu s ust. § 9 odst.
11 zákona dne 9. 6. 2022 seznámen sbor zástupců vlastníků a následně byl schválen zastupitelstvem
Obce Heřmanov usnesením č. 295/2022 na jeho veřejném zasedání dne 9. 6. 2022. Pro návrh
společných zařízeni byla využita nezbytná výměra státní půdy ve smyslu ust. § 9 odst. 17 zákona.
Ve smyslu ust. § 12 odst. 4 zákona společná zařízení, která budou realizována podle schváleného PSZ,
přejdou do vlastnictví Obce Heřmanov.

Návrh nového uspořádání pozemků (dále jen ,,návrh") byl vypracován tak, aby co nejvíce zohlednil
požadavky jednotlivých vlastnIků za současného dodržení všech předpisů. S vlastníky byl projednáván
průběžně, první požadavky vlastníků byly získány již při projednávání soupisu nároků. První varianta
návrhu byla projednána za účasti zpracovatele dne 19. 10. 2020 v kabinách TJ Heřmanov
ve Fojtovicich. Další projednáni návrhu se konalo na stejném místě dne 30. 11. 2020. Při jednáních
s jednotlivými vlastníky (osobních nebo písemných) byly postupně zapracovány jejich připomínky a
návrhy tak, že bylo nakonec dosaženo souhlasu vlastníků 99,32 % výměry pozemků v obvodu KOPÚ
řešených dle § 2 zákona (celková výměra pozemků řešených dle § 2 zákona - 549,7 ha), z toho 91,72 %
souhlas vyjádřen podpisem na příslušných soupisech nových pozemků a 7,06 % dle ust. § 9 odst. 21
zákona, kdy vlastníci ani po výzvách (č. j. spu 223351/2021, spu 227472/2021, spu 228013/2021,
SPU 228651/2021 z 22. 6. 2021, dále č. j. SPU 234059/2021, SPU 234238/2021 z 25. 6. 2021 a č. j.
SPU 243348/2021 z 2. 7. 2021) ve stanovené lhůtě nereagovali. Vlastníci s celkovou výměrou 37143 m'
(0,68 %) s návrhem nesouhlasili. Souhlasem vlastníků alespoň 60 % výměry půdy řešené pozemkovými
úpravami je podle ust. § 11 odst. 4 zákona splněna základni podmínka pro vydání rozhodnutí
o schválení návrhu pozemkových úprav.

Při navrhováni nových pozemků byla, s výjimkou níže uvedených vlastníků, dodržena kritéria
přiměřenosti kvality, výměry a vzdálenosti dle ust. § 10 zákona. K překročeni těchto kritérií došlo pouze
se souhlasem vlastníků dle ust. § 10 odst. 5 zákona, a to u listů vlastnictví:
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- LV 104 - překročeni kritéria ceny (-5,4 %)
- LV 214 - překročení kritéria výměry ("12,7 %) a ceny ("13,5 %) - od úhrady rozdílu ceny se upouští

(§ 10 odst. 2 zákona - na pozemcích jsou umístěny veřejně prospěšné stavby)
- LV 225 - překročeni kritéria výměry ("56,3 %) a ceny ("67,8 %) - od úhrady rozdílu ceny se upouští

(§ 10 odst. 2 zákona - pozemky ve vlastnictví státu)
- LV 327 - překročeni kritéria ceny (-13 %)
- LV 340 - překročení kritéria ceny ("9%) - vlastník souhlasí s úhradou rozdílu ceny
- LV 344 - překročeni kritéria vzdálenosti (-32,8 %)
- LV 10002 - překročeni kritéria výměry (-100 %), ceny (-100 %) - pozemky byly použity na společná

zařízenI

Omezeni vyp|ývajÍcÍ z věcných břemen, zástavních práv a jiných práv evidovaných v katastru
nemovitosti byla ve smyslu ust. § 11 odst. 13 zákona převedena ze stávajících pozemků na pozemky
nové. Návrhem nebyla zřízena žádná nová věcná břemena ani žádná věcná břemena nebyla zrušena.

V rámci zpracování návrhu nebylo vypořádáno žádné podílové spo|uv|astnictvi. Návrhem pozemkových
úprav nebyly ve smyslu ust. § 9 odst. 16 zákona vykoupeny žádné pozemky nebo spoluvlastnické podíly
k pozemkům ve prospěch státu, ani nebyl přijat dar.

Zpracovaný návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnuti dle ust. § 11 odst. 1 zákona od 23. 11. 2021
po dobu 30-ti dnů na Obecním úřadu v Heřmanově a na pobočce. Oznámení o vystaveni návrhu č. j.
SPU 431650/2021 z 19. 11. 2021 bylo zveřejněno na úřední desce pobočky a Obecního úřadu
v Heřmanově a na elektronické úřední desce pobočky. Účastníci řízení byli vyrozuměni o vystaveném
návrhu oznámením č. j. SPU 374021/2021 z 19. 11. 2021, ve kterém byli mj. upozorněni na možnost
uplatnit námitky a připomínky, k později podaným připomínkám se nepřihlíži. K vystavenému návrhu
byla podána 1 námitka, které bylo vyhověno - požadované bylo dodrženo, návrh nemusel být
upravován.

Závěrečné jednání (ust. § 11 odst. 3 zákona) se konalo dne 24. 10. 2022 v kabinách TJ Heřmanov
ve Fojtovicích. Účastnici řízeni byli o konání závěrečného jednání seznámeni pozvánkou č. j. SPU
316383/2022 z 30. 9. 2022, která byla zároveň zveřejněna na úřední desce pobočky a obecního úřadu.
Na jednání byly zhodnoceny výsledky a průběh pozemkových úprav, účastníci jednání byli seznámeni
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Byly podány informace o dalším průběhu řIzenI a souvisejÍcÍch
okolnostech.

V době od vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí došlo k novým zápisům v katastru nemovitostí.
v jejich důsledku tak došlo ke změnám na listech vlastnictví v obvodu pozemkových úprav:
- LV 8 - část pozemků přešla na LV 17
- LV 17 - na LV přešla část pozemků z LV 8
- LV 62 - ubyl jeden z podílových spo|uv|astnjků, nově pouze 1 vlastník
- LV 95 - bylo rozděleno podílové spo|uv|astnictvi LV 95 - nově na LV 95 pouze pozemky neřešené

dle § 2 zákona, část pozemků nově na LV 366
- LV 152 - po dědickém řizenľ nový podílový spo|uvlastník, přibyla 1 parcela z LV 331
- LV 158 - z tohoto LV převedeny pozemky na LV 368
- LV 231 - převod podílu z 1 podílového spo|uv|astnika, nově pouze 2 podíloví spo|uv|astnjci
- LV 294 - 2 parcely převedeny na LV 368
- LV 316 - na LV 316 převedeny pozemky z LV 360
- LV 317 - změna 1 z podílových spo|uv|astnjků
- LV 319 - na LV převedeny pozemky z LV 158
- LV 331 - pozemek převeden na LV 152, LV 331 zrušeno
- LV 353 - změna 1 z podílových spoluvlastniků
- LV 360 - pozemky z LV 360 přešly na LV 316, LV 360 byl zrušen
- LV 366 - rozdělením podIlového spoluvlastnictvi původního LV 95 vzniklo nové LV 366 s pozemky

řešenými dle § 2 zákona, na LV 95 nyní pouze pozemky neřešené dle § 2 zákona
- LV 368 - na nové LV 368 převedena část pozemků z LV 294

Během řízenI o KOPÚ se konalo 6 kontrolních dnů (dle ust. § 9 odst. 24 zákona) a 9 zasedání sboru
zástupců vlastníků.
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V průběhu řízenI došlo k ustanoveni opatrovníka u LV 3, LV 231, LV 317, LV 341, LV 353 a LV 354.
Usnesením pobočky č. j. SPU 446245/2017 z 25. 9. 2017 (právní moc dne 13. 10. 2017) byla podle ust.
§ 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu ustanovena Obec Heřmanov
opatrovníkem předpokládaným dědicům po vlastníkovi ideálních '/2 nemovitostí zapsaných na LV 3 a
LV 354 a ideálních 1/3 nemovitosti zapsaných na LV 317 a LV 353. V průběhu řízení o KOPÚ tato funkce
opatrovníka zanikla, protože pominuly důvody, pro než byl opatrovník ustanoven, neboť' nemovitosti
byly již zapsány v katastru nemovitosti do vlastnictví dědiců. K ustanovení Obce Heřmanov
opatrovníkem dále došlo u LV 341 usneseními pobočky č. j. SPU 446599/2017 z 25. 9. 2017 a č. j. SPU
448646/2017 z 27. 9. 2017 (právní moc dne 13. 10. 2017) z důvodu, že se vlastníkům nedařilo
doručovat. Tato funkce opatrovníka zanikla, protože pominuly důvody, pro než byl opatrovník
ustanoven, neboť' nemovitosti byly již zapsány v katastru nemovitosti do vlastnictví jiných osob.
Usnesením pobočky č. j. SPU 445440/2018 z 1. 10. 2018 (právní moc dne 16. 10. 2018) došlo
k ustanoveni Obce Heřmanov opatrovníkem předpokládaným dědicům ideálních 5/12 nemovitostí
zapsaných na LV 231. Tato funkce opatrovníka zanikla, protože pominuly důvody, pro než byl
opatrovník ustanoven, neboť' nemovitosti byly již zapsány v katastru nemovitostí do vlastnictví jiné
osoby. Usnesením pobočky č. j. SPU 246008/2021 z 15. 7. 2021 (právní moc dne 3. 8. 2021) byla podle
ust. § 5 odst. 4 ve spojeni s ust. § 32 odst. 2 správního řádu ustanovena Obec Heřmanov opatrovníkem
předpokládaným dědicům po vlastníkovi ideálních 1/3 nemovitosti zapsaných na LV 317 a LV 353.
Dědické řízení dosud nebylo ukončeno.

Schválený návrh pozemkových úprav je dle ust. § 11 odst. 8 zákona závazným podkladem pro vydáni
následného rozhodnuti pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv a o určeni výše úhrady a
lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací.

Současně se účastníkům řizeni připomíná ust. § 11 odst. 13 zákona, kde je uvedeno, že právni
stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právni nástupce vlastníků pozemků. Do vydání
rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určeni výše úhrady
a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným
pozemkům a pro zpracováni obnoveného souboru geodetických informaci se v listinách o nabyti
vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například v kupní smlouvě, v usnesení soudu
o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovidajÍcÍ
pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pobočka. Jednotlivé pozemky nebo
jejich části nemůže jejich vlastník po schváleni návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit.

Podle ust. § 13 odst. 1 vyhlášky budou změny vlastnictví, ke kterým došlo v katastru nemovitostí a které
nastaly v době 30 dnů před vystavením návrhu KOPÚ až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8
zákona, řešeny formou zajištění návaznosti listin při vydáni rozhodnuti o výměně nebo přechodu
vlastnických práv. Konkrétni změny budou za uvedené časové období upřesněny v odůvodnění
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnuti je možné podat odvoláni do 15 dnů od jeho doručení k ústředí Státního
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky
Děčín (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb. správni řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. jitka Blehová

vedoucí Pobočky Děčín

Státní pozemkový úřad
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