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Žádost o vyvěšení rozhodnutí na úřední desku

Vážení,

v příloze Vám zasíláme Rozhodnutí Ústředí státního pozemkového úřaduT
21.1 .2019 Ve Věci podaného odvolání proti rozhodnutí státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového
úřadu pro Jihočeský k€j, Pobočky strakonice (dále jen ,,pobočka") čj.: SPU 318514/2018 Ze dne 10.9.2018,
kteným byl schválen náVrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území chlum u Blatné a
navazujících částech sousedících k.ú. Blatná a Bezdědovice.

žádáme vás tímto o vwěšení zaslaného Rozhodnutí na úřední desce vašeho úřadu po dobu 15 dnů.
Po uplynutí této doby Vás žádáme o Vrácení Vyvěšeného Rozhodnutí zpět na adresu pobočky (státní
pozemkový úřad, Palackého nám. 1090, 386 01 strakonice) s uvedením termínu vyvěšení a se,imutí a
razítkem obecního (resp. městského) úřadu.

Děkujeme VÝ úŘAD
KJajský nř d Pro Jihočeski kraj

nám. 1090

lng.
Vedoucí strakonice
státní pozemkový úřad

Příloha:
- Rozhodnutí Ústředí státního pozemkového úřadu čj.: SPU 479637 l2o18 ze dne 21.1,201 9
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Rozdělovník k čJ: SPU 02934212019

Žádost o vyvěšení rozhodnutí na úřední desku

č, p.43, 388 01 chlum

ě. p. 109, 388 01 Bezdědovice

tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná



Odbor metodiky pozemkových úprav
Husinecká 1024l'l1a, í30 00 Praha 3

Telefon:729 922 111
lD Ds: z49per3

s PlsoVA ZN.. 13RP 1 177 7 I2o1 8-202001
č.j.: sRu 47963712018

DATUM: 21. 1.2019
VYŘ|ZUJE: lng. Jan Záhlava

RozHoDNUTl

Ústředí Státního pozemkového úřadu (dále Jen ,,ústředí") jako příslušný orgán podle zákona
č.5ogl2o12 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně něktených souvisejících zákonŮ, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o sPÚ"), a V souvislosti se zákonem č. 139/2002 Sb.,
Ó pozémkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 22911991 Sb., o úpravě
vlastnických- \rztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen,,zákon,,) a podle ust, § 89 zákona č. 5oo/2004 sb., spráVní řád, ve znění pozdějších přédpisů
(dále jen ,,spráVní řád"), přezkoumalo na základě odvolání lng. Jiřího Tintěry, bytem Krátká 408,
252 41 Dolní Břežany, rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro

Jihočeský kraj, Pobočky Strakonice, č.j. sPU 318514/2018 ze dne 10. 9. 2018, kteným byl schválén
návrh komplexních pozemkorných úprav v k.ú, Chlum u Blatné a navazu.|ících částí sousedících
k.ú. Blatná a Bezdědovice a rozhodlo podle ust. § 90 odst. 5 spráVního řádu takto:

odvolání se zamitá,
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Křajského pozemkového úřadu pro

Jihočeslý kraj, Pobočky Strakonice o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. chlum u Blatné a navazujících čá§tí §ousedících k.ú. Blatná a Bezdědovice

č. j. SPU 318514/20'18 ze dne 10. 9. 2018 se potvlz uje.

Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona V souvislosti s ust. § 68 spráVního řádu.

Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí, která je
součástí Výroku.

oD[,VoDNĚNÍ

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon ó. 503/2012 sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen ,,zákon o SPU"), Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní
soustavy pozemkových úřadů (dále jen .PÚ") a zbytko\^ich agend Pozemkového fondu cR a

vytvořeňí nové organizační složky státu s názvem Státní pozemko\^i, úřad (dále jen ,,SpU"). práva a

Státní pozemkový úřad
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povinnosti plynoucí z platných práVních předpisů, které souvisejí s činností pozemko\^ich úřadů
a Ústředního pozemkového úřadu, plní a VykonáVá sPÚ (ust. § 22 odst. 6 zákona o SPÚ). Tímto
dnem přechá|zí řízení o KoPÚ z PÚ Strakonice na SPÚ, Krajský pozemkovlí úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočku Strakoníce (dále jen ,,pobočka").

Pobočka Vydala dne 10.9.2018 rozhodnutí č.j. SPU 318514/2018, kteným schválila náVrh
komplexních pozemkových úprav V k.ú. Chlum u Blatné a navazujících částech sousedících k.ú.
Blatná a Bezdědovice (dále jen ,,KoPÚ"), zpracovaný jménem firmy Geodetické sdružení s.r.o., se
sídlem Pod Anenskou 245,261 01 Příbram lV, lng. Vladimírem Luksem, kter,ý je o§obou úředně
opráVněnou k projektování pozemkov,ých úprav.

Proti rozhodnutí podal odvolání lng. Jiří Tintěra (dále jen ,,odvolatel"). odvolání bylo pobočkou
zaevidováno dne 25.9.2018 pod č.,j. sPU 438078/2018, bylo učiněno V zákonem stanovené lhůtě
(§ 83 odst. 1 správního řádu) a splňuje náležitosti Ve smyslu ust. § 37 odst. 2 spráVního řádu.
- odvolatel v odvolání namítá, že nesouhlasí s návrhem kopú, a to z důvodu nedodržení zákona
č. 13912002 sb,, zejména ust. § 2 a § 9 odst. 16 zákona, při zpracování pozemkoqich úprav.
Především namítá, že nebyl respektován odvolatelův požadavek na vyčlenění .jeho vlastnického
podílu z LV 2862 a přičlenění tohoto podílu kLv 782, a že tento postup pobočka odvolateli dosud
nezargumentovala, Zároveň tvrdí, že si pobočka při zpracování náVrhu pro odvolatele chybně Vyložila
ust. § 9 odst. 16 zákona.
- Dále namítá, že rozhodnutí pobočky jde, dle jeho názoru, proti smyslu zákona, jelikož byly
provedeny pouze drobné kosmetické změny v území a odvolateli jako vlastníkovi nemalého podílu
pozemků vůbec nijak nepomáhá, ale naopak do budoucnosti omezuje jeho vlastnické právo,
- odvolatel napadá použití zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, Ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník') pobočkou V řízení o KoPU.
- V odůvodnění odvolání odvolatel komentuje uskutečněná jednání ve věci s pobočkou.

Pobočka vyrozuměla veřejnou vyhláškou č.j. SPU 439517/2018 ze dne 1. 10. 2018 ostatní účastníky
řízení o podaných odvoláních do rozhodnutí pobočky č.j. SPU 318514/2018, a současně je upozornila
na možnost Vyládřit se k předmětu odvolání (§ 11 odst. 6 zákona). Poboóka neobdžela ve stanovené
lhůtě žádné Vyjádření. Poboóka podle ust. § 88 odst. 1 správního řádu postoupila odvolání se
spiso\^ým materiálem ústředí, jako odvolacímu orgánu, ktený podle ust. § 2 odst. 5 zákona o SPÚ
rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí.

odvolací orgán V souladu s ust. § 89 odst. 2 spráVního řádu přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení,
které předcházelo jeho Vydání, a z předložené dokumentace zjistil následu.lící:

KoPÚ byly zahájeny dle ust. § 6 odst. 2 zákona z podnětu pozemkového úřadu, a to na základě
žádosti Vlastníků nadpolovióní Výměry zemědělské půdy v k.ú. Chlum u Blatné. V KoPÚ je řešeno
zpřístupnění pozemků, Vyjasnění a úprava Vlastnických Vztahů k pozemkům a Vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření vlastníků půdy. Zaha]ení řízení pozemkových úprav v k.ú, Chlum u Blatné bylo
provedeno v souladu sust. § 6 odst. 4 a 5 zákona, bylo oznámeno veřejnou vyhláško,u č.j.
192878I2011-MZE 130720 ze dne 24, 10,201 1 na úřední desce PU Strakonice a obce Chlum. Rízení
o KoPÚ bylo zahájeno dne 9. 1 1 . 2011. o zahž4ení řizeai byly Vyrozuměny dotčené orgány a úřady
státní správy dopisem čj. 3349|2O12-MZE-130720 ze dne 6. 1. 2012 a současně byly vyzvány ke
stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních práVních předpisů (§ 6 odst. 6 zákona).

Rozšíření obvodu KoPÚ o části k.ú. Blatná a části k.ú. Bezdědovice pobočka oznámila Veře.jnou
Vyhláškou č,j, 13734112013 a č.j. SPU 13739412013 ze dne 29.3.2013. V textu Veřejné Whlášky je
chybně zvolena formulace oznámení o zahájení pozemkouých úprav V k.ú. Bezdědovice, respektive
Blatná. Odvolací orgán ukládá pobočce zvolit v případě rozšíření obvodu pozemkových úprav
formulaci ,,oznámení o rozšíření obvodu". V daném případě se nezahajuje nové samostatné řízení
o pozemkouých úpravách, ale pouze se rozšiřuje obvod již zahájených pozemko\^ich úprav. Toto
pochybení pobočky nemá dopad na práVa účastníků řízení, nebude v tomto řízení zpětně
napravováno, avšak spráVný postup pobočka uplatní V jiných řízeních, V nichž dojde k obdobné situaci
při změnách obvodu.

Na základě \rýzvy ě.j. 3564l2o'l2-MZE-13072o ze dne 6.1, 2012 dle ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona
přistoupili jako účastníci řízení obec Hajany a město Blatná.

SPU 479637/2018



úvodní jednání svolal Pú oznámením č.j. SPU 123937/2012-MZE-130720 ze dne 12.7.2012, kteíé
zaslal Účastníkům řízení a dalším vlastníkům pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových

úprav (§ 7 zákona), Na úVodním jednání, které_ se uskutečnilo dne 13. 8. 2012 V chlumu, byli ÚČastníci

sěznárňeni s účelém, formou, obvodem KoPÚ, způsobem oceňování pozemků, stanovením nároků

Vlastníků podle bonitovaných půdně ekologických j9dnoter Vztažených k zaměření skutečného
stavu v terbnu a s průběhem spráVního řízeni oKoPÚ. Dále byl na úvodním jednání zvolen_ sbor

zástupců vlastníků pozemků (dále jen ,,sbor zástupců") (§ 5 odst. 5 zákona) V počtu 7 členů, kteří byli

doplněni o 2 nevoléné členy (§ 5 odst. 6 zákona), Z úvodního jednání byl učiněn zápis, ktený je

součástí spisové dokumentace.

Za účelem zaměření skutečného stavu a zjišt'ování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav byla

pod č.j. 165053/2 o12_MzE_13o72o one 18. g. 2012 Vsouladu s ust. § 9 odst, 5 zákona jme_nována

komisé. Vlastni zjištbvání průběhu hranic obvodu Kopú se uskutečnilo ve dnech 24. až 26. 10. 2012,

dále pak 11. 6. 2013, 13. 10.20,16.

Dopisem č.j. SPU 269640 t2o13 ze dne 27.6.2013 předložila poboóka Katastrálnímu úřadu pro

Jih;óeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Strakonice seznam parcel, které jsou dotČeny pozemkouými

úpravamÍ, za účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav v katastru nemovitostí

(§9odst.7zákona),

Pobočka zabezpečila podle ust. § 8 odst. 1 zákona Vypracování soupisu nárokŮ vlastnÍkŮ po_zemkŮ,

ktený byl vyložen po dáou 1s dnů na pobočce, obecním úřadu Chlum, obecním Úřadu Bezdědovice

a uéstštem úřad'u Blatná od 17. b. 2013 pod č.j. spu 233089/2013 ze dne 11.6.20,13
s upozorněním, že do 21 dnů od doručení jednotliv,ým Vlastníkům měli vlastníci možnost uplatnit svoje

namitky u pobočky nebo u zpracovatele. Konzultace k soupisu nárokŮ proběhla na poboČce Ve dnech

za. ažl. d.2013. oznámení o vyložení soupisu nároků bylo doručeno též vlastníkům, jejichž pobyt je

znám. uplatněné písemné připomínky k soupisu nároků byly s dotčenými vlastníky ,pozemků
projednány, pobočia na ně'píšemně odpověděla (doklady o projednání jsou součástí spisové

boiumentáce). pozemky, k;ejichž řešení v pozemkových úpravách ,ie vyžadován souhlas dle ust. § 3

odst. 3 zákóna, byly 
'řešény se souhlasem vlastníků. Nároky vlastníků byly v průběhu řizení

aktualizoVány.

NáVrhu nového u§pořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařizení_ (dále jen

,,PsZ,,), ktený v obvodu KoPÚ řeší Zpřístupnění pozemkŮ, protierozní a Vodohospodářská opatřéní

á opaiieni ťochraně a tvorbě životního prostředí (§ 9 odsl. 8 zákona). K tomuto účelu byly použity

poiemry státní a obecní. Sbor zástupců vlastníků pSZ průběžně proJednával. K vyláqŤi dotčeným

brganům státní správy byl pSZ předložen dopisem č.j. SpU 317694/2013 ze dne 9. 8. 2013 (§ 9 odst.

1ďzákona). Se zpracoúaným pSZ byl prokazatelně seznámen sbor zástupců na jednání dne 25.

9. 2o13 (§'9 odst. 11 zákona). Za účelem zvýšení kvality, ze,iména technického řešení pozemko\4ich

úprav prÓ-váděných ve smyslu zákona, byly na Státním pozemkovém úřadě příkazem vrchního ředitele

sekce 
'ústředniÁo pozemŘového úřadu č. 4/201o, čj.36695/2010-17500 ze dne 10. 12.2010 a jeho

doplněním příkazem č.2t2011 d!,2o2183t2o11-MzE-133o1 ze dne 3. 11.2011 zřízeny Regionální

teihnickojokumentační komise (dále Jen ,,RDK,). RDK pro Jihočeský kraj posoudila pSZ dne

25,g.2013. Zastupitelstvo obce chlúm schválilo psz na svém zasedání dne ,l0. 10.2013,

zastupitelstvo měst; Blatná schválilo PsZ na 29. zasedání dne 23. 9. 20í3. V dŮsledku zpracování

návrhu nového uspořádání pozemků byl PSZ aktualizován. S aktualizovaným PSZ byl sbor zástuPcŮ
prokazatelně sezňámen na jednání dne 20. 2.2O18 a zastupitelstvo obce Chlum jej schválilo na

Veřejném zasedání dne 5. 3. 2015.

V souladu s ust. § 9 odst. 20 zákona byl návrh KoPÚ s v|astníky projednáVán na konzultacích.a dále
při osobních jedn-áních na pobočce nebo písemně od dubna 2014 do prosince 2017. V případě, kdy

se vlastník pozemku k projednávání návrhu Kopú nevyládřil, vyzvala jej pobočka dopisy ze dne

30.8.2016, g.4.2017,'14.7.2017 a 4.9.2017, aby tak učini| Ve lhůtě 15dnů od doručení výzvy,

současně s upozorněním, že pokud se Ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se podle usJ. § 9 odst. 2,1

zákona za to, že s norným uspořádáním pozemků souhlasi. zpracovaný návrh kopu b_yl vystaven

k Veřejnému nahlédnutí 
-na 

příslušných úředních deskách. o Vystavení náVrhu Vyrozuměla poboČka

známé účastníky dopisem bj.spu 591369/2017 ze dne 19. 12.2017 s upozorněním na možnost

uplatnit k návrhú námitky j připomínky (§ 11 odst. 1 zákona). K vystavenému návrhu uplatnili

piipominky a námitky vlástníci zapsaní na 5 LV (včetně o_dvolatele). o vypořádání připomínek a
i1erit"t uyli dotóení vlastníci písemně vyrozuměni dle ust. § 17 odst.4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o

SPU 479637/2018



postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech náVrhu pozemkových úprav (dále jen
,,Vyhláška"). Vlastníkům pozemků byly navženy nové pozemky tak, aby bylo naplněno ust. § 2
zákona, a aby navržené pozemky odpovídaly původním pozemkům přiměřeně cenou, uýměrou a
Vzdáleností (§ 10 zákona). Rozdíl mezi původním a navrhovaným stavem podle ust.§ 10 zákona
může činit až 10 % wméry, 4 o/o cen| a20 yo vzdálenosti (dále jen ,,kritéria přiměřenosti"). Snížení
nebo zvýšení ceny, výméry a \rzdálenosti nově navrhovaných pozemků oproti původním pozemkům
nad rámec stanovených kritérii přiměřenosti bylo provedeno se souhlasem Vla§tníka (§ 10 odst.5
zákona\ a takový náVrh Vlastník odsouhlasil s tím, že uhradí rozdíl ceny přesahující toto kritérium. U
vlastníků zap§aných na LV 780 a 2872, kleří do pozemkové úpraw Vstupovali s jedním pozemkem a
nově navžený pozemek nebylo možné umístit tak, aby nedošlo k překroóení kritéria přiměřenosti ceny
(z\^ýšení), bylo sé souhlasem sboru zástupců ze dne 20. 2. 2018 ustoupeno od požadavku na
uhrazení rozdílu ceny podle ust. § 10 odst. 2 zákona,

V rámci řízení o KoPÚ bylo reálně vypořádáno podílové spoluvlastnictví pozemků na Lv 723,2832
a 2926, a to na základě příslušných dohod, které jsou součástí Spisové dokumentace (§ 9 odst. 16
zákona). Dále bylo z moci úřední vypořádáno i mnohočetné spoluvlastnictví k pozemkům.

V rámci správního řízení byl účastníkům řízeni, jqichž pobyt není znám (§ 32 odst. 2 písm. d)
spráVního řádu) ustanoven usnesením č.]. SPU 218923/2013 ze dne 1. 10. 2013 opatrovník obec
chlum. Doklady o ustanovení opatrovníka jsou součástí spisové dokumentace.

V průběhu řízení byly svolávány kontrolní dny (ust. § 9 odst. 24 zákona).

Na záVěrečné jednání, které se uskutečnilo dne 25. 6. 2018 V Chlumu u Blatné, byli účastníci řízení
pozváni dopisem č.j. sPU 277866/2018 ze dne 11. 6, 2018. ZáVěrečné jednání nahrazuje postup
podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu, kdy účastníkům řízení musí bý,t před Vydáním rozhodnutí ve
Véci dána možnost Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastníci byli na .iednání seznámeni
s průběhem pozemkoYých úprav, s návrhem KoPU, s možností Vytyčení pozemků V nových hranicích
a s dalším postupem až do úplného dokončení pozemkových úprav. Zároveň byli upozorněni ná to, že
po závěrečném jednání bude Vydáno rozhodnutí, kterým bude návrh schválen. Záznam z jednání je
součásti spisové dokumentace.

V náVaznosti na záVěrečné jednání a Vzhledem k tomu, že byla splněna podmínka ust. § 
,! 1 odst. 4

zákona, podle které pobočka rozhodne o Schválení náVrhu pozemko\^ých úprav tehdy, pokud s ním
souhlasí vlastníci alespoň 60 % \^ýměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. § 2 zákona
V pozemko\^ých úpravách, Vydala pobóčka dne,10.9.2018 rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
č.j. sPU 3185'l4/20,18. Souhlas s náVrhem nouých pozemků vy,jádřili vlastníci 97,4 % výměry půdy
pozemků řešených ve smyslu ustanovení § 2 zákona z celkové výměry řešených pozemků 452,4780
ha. Pozemkovými úpravami se sníži| počet parcel z původních 1 293 na 673 nově navržených.
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ zaslala poboóka Všem známým úóastníkům řízení a záíoveň
bylo oznámeno Veřejnou Vyhláškou na pobočce, obecním úřadu Chlum, obecním úřadu Bezdědovice
a Městském úřadu Blatná (§ 1'l odst. 5 zákona).

odvolací orgán po prošetření spisové dokumentace neshledal pochybeni pobočky v řízení, které
předcházelo vydání odvoláním napadeného rozhodnutí. O schválení návrhu KoPU bylo řádně
rozhodnuto.

Jak je Výše uvedeno, proti rozhodnutí poboóky ó.j. sPU 318514/20,18 podal odvolání lng. Jiří Tintěra,
ktený je veden V KN jako vlastník pozemků zapsaných na Lv 782 a jako podílový spoluvlastník
na LV 2862 (podíl 1/4) pro k.ú. chlum u Blatné, dalšími spoluvlastníky jsou Zdena Leheóková (podíl
1/8), Adam Mašek (podíl 'l136), Jakub Mašek (podíl 1/36), Jan Mašek (podíl ,í/36), Jitka Skalová (podíl
1/,l2), Stanislava srbová (podíl 1/8), Ludmila Trefná (podíl 1l4), Eva Vejvodová (podíl 1/12). odvolání
splňuje náležitosti spráVního řádu (§ 37 odst. 2 spráVního řádu).

Odvolací orgán nejprve zJištbval, zda nově uspořádané pozemky odvolatele splňují zákonem
stanovená kritéria přiměřenosti, tj. zda byl dodžen rozdíl mezi původním a navrhovaným stavem (§ 10
zákona).

- LV 782 dle náVrhu:
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Podle soupisu nových pozemků jsou pozemky navženy tak, že rozdí| mezi původním a navrhovaným
stavem činí +0,1 % Ve Výměře, +3,8 % v ceně a +13,2 o/o Ve Vzdálengsti. NáVrhem je tak odvolateli
navrýšena cena pozemků o 29 100,- Kó při narnýšení \^ýměry o 80 m' oproti nárokům. Tuto částku
nebude muset odvolatel hradit, nebot'kritérium ceny nebylo překročeno. odvolatel Vstupoval do KoPÚ
s 29 pozemky (parcelními čísly) řešenými dle ust.§2zákona, nově je navženo 10 pozemků.
Uvedené hodnoty kritérií přiměřenosti jsou v souladu s ust. § 10 odst. 2, 3 a 4 zákóna, zákon nebyl
porušen, odvolací orgán neshledal pochybení poboóky, ust. § 10 zákona bylo dodženo.

- LV 2862 dle návrhu:
Podle soupisu nouých pozemků jsou pozemky flavženY tak, že rozdíl mezi původním á navrhovaným
stavem činí +0,1 % Ve Výměře, +0,5 % V ceně a -0,2 % Ve Vzdálenosti. NáVrhem je tak odvolateli
a ostatním podilovým Vlastníkům navýšena cena pozemků o 11 141,- Kč při navýšení Výměry o 306
m'oproti nárokům. Tuto óástku nebudou muset spoluvlastníci hradit, neboť kritérium ceny nebylo
překročeno. odvolatel Vstupoval do KoPÚ jako podílouý vlastník s 19 pozemky (parcelními čísly)
řešenými dle ust. § 2 zákona, nově je navrženo 8 pozemků. Uvedené hodnoty kritérií přiměřenosti
jsou vsouladu sust. §10 odst. 2, 3 a 4 zákona, zákon nebyl porušen. odvolací orgán neshledal
pochybení poboóky, ust. § 10 zákona bylo dodženo.

Poté odvolací orgán prověřil příslušnou část spisové dokumentace související s postupem pobočky při
projednáVání náVrhu s odvolatelem a bylo zjištěno, že problematika odvolacich námitek byla mezi
odvolatelem a pobočkou opakovaně řešena:

- Dopisem ze dne 7.5. 2013 požádal odvolatel pobočku o ,,Vyčlenění pozemků, které má ve
spoluvlastnictví s jinými majiteli a jejich přičlenéní k pozemkům, které má ve svém Výhradním
Vlastnicfuí".

- Pobočka V odpovědi č.i. SPU 21945412013 ze dne 29.5.2013 informovala odvolatele, že jeho
požadavek lze v řizení o KoPÚ řešit. Na základě dohody spoluvlastníků lze rozdělit spoluvlastnické
podíly.

- Dopisem č.j. SPU 037118/2014 ze dne 28. 1.2014 pobočka podrobně Vysvětlila odvolateli zákonný
postup při Vypořádání jeho požadavku, s použitím citace postupu dle ust. § 9 odst. 16 zákona:
,,Pozemkový úřad .., RoVněž může Vypořádat spoluvlastnictví k pozemku tak, že spoluvlastníkům
připočte k jejich nároku (§ 8 odst. 1) část odpovídající spoluvlastnickému podílu k předmětnému
pozemku; jestliže spoluvlastník kromě spoluvlastnického podílu nevlastní jiný pozemek, tvoří tento
spoluvlastnický podíl samostatný nárok. Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené mezi
spoluvlastníky reálně rozdělit spoluvlastnické podíly i V případě, že spoluvlastníci nevlastní V obvodu
pozemkových úprav jiný pozemek",
Pobočka odvolateli sdělila, že na reálné rozdělení pozemků nemají účastníci práVní nárok, Zákon
ponechává na úvaze pozemkového úřadu, zda je reálné rozdělení pozemků potřebné pro řešení
pozemkových úprav. Případné reálné rozdělení pozemků v rámci KoPÚ musí být učiněno na základě
písemně uzavřené dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, včetně náležitostí této
dohody.
Uzavření dohody se netýká případů, kdy pozemkovlý úřad sám Vypořádá spoluvlastnictví k pozemku
tak, že spoluvlastníkům připočte kjejich nároku část odpovídající spoluvlastnickému podílu
k předmětnému pozemku, Tímto postupem pobočka může provést Vypořádání mnohačetného
spoluvlastnictví k pozemkům, např. k původním polním cestám.
Dále pobočka odvolate|i sdělila, že v případě feálného rozdělení spoluvlastnictví u pozemků na
Lv 2862, zaslává názol, že se nejedná o zmiňované mnohaóetné spoluvlastnictví, ale o Vlastnictví
vztahující se k půVodnímu Velkostatku (respektive LV). Proto pobočka Vyžaduje uzavření písemných
dohod o zrušení a Vypořádání podílového spoluvlastnictví.

- Odvolatel dopisem ze dne 5. 3. 2014 sdělil pobočce, že Je toho názoru, že má být v daném případě
Lv 2862 při rozdělení spoluvlastnictví zvolen postup bez uzavření dohod Všech spoluvlastníků
o rozdělení §poluvlastnictví a při jeho rozdělení (vypořádání) považuje vlastnictví na tomto LV za
mnohočetné, tudíž není nutná dohoda s ostatními spoluvlastníky, Dle jeho názoru je souhlas všech
spoluvlastníků dle ust. § 9 zákona potřeba pouze tehdy, kdy spoluvlastníci nemají ve stejném katastru
dalšíjiné pozemky.
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- Pobočka dopisem č..j. sPU 150516/2014 ze dne 3. 4, 2014 sdělila odvolateli opakovaně nutnost
písemných dohod uzavřenych mezi spoluvlastníky pro reálné rozdělení spoluvlastnictvÍ na LV 2862.

irobočká vyvracela názor odvolatele na mnohočetné vlastnictví, když popisovala prodědění a
následné délení pozemků původního LV 2862 od přechodu na stát v roce 1950, přes vydání pozemků

v restituóním řízení a jejich následné postupné ,,rozdrobení" až na současné spoluvlastníky.

- Pobočka obdžela dne 24.4.2014 souhlas s reálným dělením pozemkŮ od dvou spoluvlastníkŮ na

Lv 2862, každý s podílem 1/4.

- Pobočka obdržela dne 28. 4.2014 nesouhlas s reálným dělením pozemkŮ (Vlastník podílu 1/36 na

Lv 2862\,

_ Dopisem č.j. sPU 1g4g13l2}14 ze dne 2. 5. 2014 sdělila poboóka odvolateli a ostatním

spoluvlastníkům, že ve stanovené lhůtě nebyly doloženy dohody o rozdělení spoluvlastnictvÍ na LV
2862, pobočka proto nebude reálně dělit uvedené spoluvlastnictví.

_ Dopisem ze dne 18. 5. 2014 sdělil odvolatel pobočce, že tvá na Vyólenění .|eho podílu na._LV_2862

a jeho přičlenění kLv 782. Při respektování ust. § 2 zákona je jiné než JÍm navrhované řeŠení proti

smyslu ust. § 9 odst. 16 zákona.

_ Dopisem č.j. sPU 258g}6t2o14 ze dne 5. 6. 2014 pobočka reagovala na trvající požadavek

odvoiatele a odkazovala na sVá dříVější Vyjádření a společná jednání. Zároveň odkázala odvolatelé na

možnost zrušení spoluvlastnictví dle ust § 1140 a následujících občanského zákoníku.

_ Dopi§em ze dne 7.7. 2014 odvolatel Vy.iádřil připomínky k zpracováVanému náVrhu nového

u"poiádání pozemků. Dále opětovně požadoval rozdělení spoluvlastnictví LV 2862 a opakovaně
vyjádřil vlastní výklad zákona, zejména ust. § 9 odst. 16 zákona. přitom vyslovil tvrzení, že pokud

póbočka může lpoluvlastnictví vypořádat Ve Vztahu k jiným pozemkům spoluvlastníka, tak toto

rozdělení spoluvlastnictví pobočka provést musí,

- Poboóka odpověděla odvolateli dopisem č,j. SPU 356158/2014 ze dne 29. 7 2014, óást námitek byla
předána zhotoviteli k dopracování. Dále byl odvolatel upozoměn, že námitku k rozdělení
špoluvlastnictví na Lv 2862 bez uzavření dohod o rozdělení spoluvlastnictví nelze vypořádat.

_ Dopisem ze dne 20.8, 2o14, adresovaným ústředí, podal odvolatel stížnost na postup pobočky ve
Věci provádění KoPú. obsahem byla rekapitulace již dříVe Vyjádřených požadavků na rozdělení
spoluvlastnictví na LV 2862 dle ust. § 9 odst. 16 zákona,
K odůVodnění svého požadavku Však citoval ust. § 9 odst. 16 zákona, a to pouze tu část te}itu, že
Pozemkový úřad může na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozdělit
spotuvlastňické podíly i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových úprav jiný
pozemek. Jak dále uvádí, viastni v obvodu KoPÚ další pozemky (LV 782), proto se ho Věta o uzavření
dohody dle jeho názoru netýká,

_ Na stížnost odpověděl jako přímý nadřízený pobočky státní pozemkouý úřad, krajský poz9řnkový

úřad pro Jihoče§ký kraj (dále jen 'KPú) dopisem č.j. sPU 464548/2014 ze dne 24,9.2014 a

u posťupu pobočký néshledal žádné pochybení. Dále upozornil odvolatele, že rozdělení
spoluvlastnictví můžou spoluvlastníci provést kdykoli, tedy i mimo řízení o KoPU.

- Na základě nesouhlasu odvolatele s vyjádřením Kpú prošetřil postup pobočky spú, odbor metodiky

řízení pozemkových úprav. V dopisu č.j. SPU 564263/2014 ze dne 26. 11. 2014 sdělil odvolateli, Že

Kpú při vyhodnocení postupu pobočky při řešení odvolatelova požadavku na přičlenění

spoluvlastniikého podílu nepochybil. Ve Věci odvolatele bylo postupováno V souladu s ust. § 9 odst.

16 zákona.
DodáVá, že nelze přičlenit spoluvlastnický podíl k pozemkŮm ve rnýhradním VlastnictvÍ odvolatele, aniŽ

by došlo k Wpořádání podílového spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví totiž označuje VlastnictvÍ dvou

nábo více ošón xieone společné věci zároveň a z právních úkonů týkající se společné věci jsou

opráVněni ipovinni společně a nerozdílně, proto nemůže pobočka vypořádat spoluvlastnictvÍ bez

souhlasu všech spoluvlastníků.
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- Pobočka dopisem č.j. SPU 573028/2015 ze dne 26. 11. 2015 doručila Vlastníkům zapsaným na LV
2862 aktualizaci nároků, dle kterého bylo možné řešit požadavek odvolatele na oddělení podílu
odvolatele z Lv 2862.

- Nesouhlas s aktualizovanými nároky a s rozdělením spoluvlastnictví Vyjádřilo 7 spoluvlastníků
zapsaných na LV 2862 Zdena Lehečková, Adam Mašek, Jakub Mašek, Jan Mašek, Jitka Skalová
(Všichni dopisem ze dne 9. 12. 2015), Stanislava Srbová a EVa Vejvodová (obě dopisem Ze dne
10. 12. 2015). V dopisech se zároveň Vyjádřili, že lze o problematice .ještě jednat.

- Pobočka dopisem č.j. SPU 002750/2016 ze dne 5. 1.2016 pozvala dotčené spoluvlastníky Zapsané
na LV 2862 k jednání ve věci na den 3. 2. 2016.

- Na základě nejednoznačného souhlasu s jednáním o rozdělení spolUvlastnictví na LV 2862 oznámila
pobočka dotčeným Vlastníkům dopisem č.j. sPU 037781/2016 ze dne 26. 1. 2016, že jednání Ve Věci
se neuskuteční.

- odvolatel si dopisem ze dne 25. 1.2016 vyžádal jednání Ve Věci na ústředí sPU, jednání se
uskutečnilo dne 5 . 2, 2016.

- Na základě jednání ze dne 5. 2. 2016 ?ožádala poboóka dopisem č.j. sPU 059686/2016 ze dne
8. 2. 2016 SPU, Odbor právní, o právní stanovisko k dělení LV 2862.

- S odkazem na ust. § 2 zákana a ust. § 9 odst. 16 zákona SPÚ, odbor práVní uvedl Ve stanovisku
ó.j. sPU 059686/2016 ze dne 2. 3. 2016 následujíci:
Bez uzavřené dohody mezi spoluvlastníky, kterou by se v rámci KoPU vypořádalo spoluvlastnictví,
není možné, aby pozemkový úřad reálně rozdělil takové spoluvlastnictví. Takový závěr vyplývá ze
souslovi ,,pozemkový úřad může" rozdělit spoluvlastnické podíly (tedy nemusí), avšak je práVě
stanoven požadavek existence samotné dohody mezi těmito spoluvlastníky. Je ťdy na posouzení
pozemkového úřadu, zda spoluvlastnictví V rámci KoPÚ vypořádá.
Další podmínkou je, aby V každém konkrétním případě byl rozdělením spoluvlastnicwí naplněn
zákonný požadavek, že takové rozdělení je v souladu s veřejným zájmem a cílem pozemkových úpíav
(§ 2 zákona).
Veřejný zájem a cíl KoPU může být V daném případě naplněn i bez reálného rozdělení
spoluvlastnicfuí. Naopak není úlohou pozemkových úprav uspořádáVat Vztahy mezi spoluvlastníky tak
aby bylo vypořádáno spoluvlastnictví. Pozemkorný úřad zastupuje vždy veře.lný zájem, nikoli zájem
jednoho či Více spoluVlastníků.

- odvolatel dopisem ze dne 31, 3. 2016 Vyjádřil pobočce nesouhlas se stanoviskem SPÚ, odboru
právního, k problematice pozemků na LV 2862. sděluje svůj vlastní názor, že pro požadovaný záměr
není reálné rozdělení spoluvlastnictví nutné. Zároveň napadá odkaz na použití občanského zákoníku
s tím, že řízení o KoPU se řídí zákonem a spráVním řádem, nikoli obóanským zákoníkem.

- Dále řešil odvolatel danou problematiku opakujícími se argumenty V dopisech ze dne 1.6. 2016,
11.7.2016,27.10.2016, 18, 4, 2017, 16, 6,2017,25. 1.2018 a,l9. 3. 2018.
Na tyto dopisy bylo odpovězeno pobočkou a SPÚ, odborem řízení krajských pozemko\4ích úřadů
V dopisech č.i. sPU 325596i20'l6 ze dne 23. 6, 2016, SPU 367077/2016 ze dne 20. 7, 2016, SPU
40206912016, sPU 35777912016, sPU 158131/2017 ze dne 3, 4,2017 a SPU 082463/2018 ze dne
5. 3. 2O18, v nichž byl opakovaně argumentován zákonný postup pobočky při zpracování KoPÚ,

Odvolací orgán v odvolacím řízení došetřil, že podstatou odvolání je skutečnost, že imaginární,
nedefinovanou část celku Lv 2862 (odvolatelem prezentovanou jen jako % celku) pobočka
nepřičlenila (nepňpočetla - cit. odvolatele) k ostatním nárokům odvolatele na LV 782. Pro posouzení
Věci je nutné si uvědomit, že Všichni spoluvlastníci na LY 2862 jsou v daném případě spoluvlastníky
každé části každého pozemku na tomto LV. Každý spo|uvlastník má tedy právo k celé věci, avšak toto
právo je omezeno stejným právem káždého dalšího spoluvlastnika. Aby mohla pobočka vyhovět
požadavku odvolatele na postup dle ust. § 9 odst. 16 zákona musi proto nejprve dojít k rozdělení
spoluvlastnictví na jednotlivé vlastníky a teprve až konkrétní vlastnictví odvolatele může být přičleněno
(připočteno\ k dalšímu majetku odvolatele na LV 782. V tomto smyslu se odvolateli opakovaně a
jédnoznačně vyjádřila jak pobočka. KPÚ, SPÚ odbor metodiky řizení pozemko\^ich úprav, tak iSPÚ
odbor práVní.

SPU 479637/2018 7



Je tedy zřejmé, že při Výlučném Vlastnictví lze Vstupovat pouze do práV \^ýlučného Vlastníka, Vlastník
tak o majetku rozhodu]e sám. Při podílovém Vlastnictví se Však zasahuje i do práV ostatních
spoluvlastníků, nelze tedy opomenout jejich spoluvlastnická práVa a k řešení LV se spoluvlastnickými
podíly.ie nutné Vzít V úVahu ijejich Vůli. odvolatel tuto skutečnost trvale odmítá přijmout.
Ve spisové dokumentaci je zmiňován pojem mnohačetné vlastnictví. Zákon však tento pojem nezná.
Pro rozdělení spoluvlastnických podílu je však rozhodující ta část ust. § 9 odst. 16 zákona, dle které
pobočka, respektive pozem kový úřad můžezvolit tento postup při řešení vypořádání spoluVlastnických
podílů. V daném případě však není tohoto postupu pro splnění cílů KoPÚ třeba.

Při interpretaci zákona je Však třeba Vždy Vycházet z plného znění příslušného ustanovení zákona
(§ odst. 16), které pro řešení dané problematiky existuje: ,.. RoVněž může Vypořádat spoluvlastnicfuí
k pozemku tak, že spoluvlastníkům připočte k jejich nároku í§ 8 odsí 1) část odpovídající
spoluvlastnickému podílu k předmětnému pozemku; jestliže spoluvlastník kromě spoluvlastnického
podílu nevlastní jiný pozemek, tvoří tento spoluvlastnický podíl samostatný nárok. Pozemkový úřad
může na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky reálně rozděIit spoluvlastnické podíly
i v případě, že spoluvlastníci nevlastní v obvodu pozemkových úprav jiný pozemek, Předmětem
reálného rozdělení nemohou b,ýt pozemky Ve společném jmění manželů. .. V uvedené citaci jsou zcela
záSadní slova ,,i v případě, že". Z obsahu VyplýVá jednoznačný záměr zákonodárce, umožnit reálné
dělení spoluvlastnictví na základě dohod spoluvlastníků s tím, že nebude znevýhodněn takový
spoluvlastník, ktený by v řešeném území již nevlastnil žádný další pozemek. Pak je takovému
spoluvlastníkovi Vyčleněn odpovídající díl pozemku, kteli bude na základě rozhodnutí o pozemkových
úpravách následně V katastru nemovitostí zapsán do jeho \^ýlučného Vlastnictví. Nezbytným
podkladem k tomuto postupu je však vždy dohoda uzavřená mezi spoluvlastníky, při čemž náležitosti
této dohody upravuje ust. § 19 odst. 1 Whlášky, Dohoda je v daném případě souhlasným projevem
Vůle dotčených spoluvlastníků a Jako podklad pro rozhodnutí spráVního orgánu je pro toto řešeni
nezbytná, nebot'spráVnímu orgánu nepřísluší řešit spory Vedené mezi spoluvlastníky při rozdělováni
ideálního spoluvlastnlctví. Tuto pravomoc má pouze příslušný soud a proto je Ve spráVním řízení
dohoda zákonem vyžadována.

U části odvolací námitky, Věnované přičlenění spoluvlastnického podílu LV 2862, dospěl odvolací
orgán k záVěru, že pobočka zcela opráVněně uplatňovala postup ust. § 9 odst. 16 zákona. Proto nelze
Vyhovět této části odvolací námitky.

Na základě skutečnosti, že náVrhem se V obvodu KoPÚ snížil počet parcel z původních 1293 na 673
nově navžených, byly zpřístupněny pozemky Vlastníků a byla navžena další veřejně prospěšná
opatření PSZ, nelze přisvědčit ani části odvolací námitky, že rozhodnutí pobočky jde proti smyslu
zákona, aže byly provedeny pouze drobné kosmetické změny. Přímo odvolateli se návrhem snížil
počet parcel z půVodních 29 na 10 nově navžených na LV 782, respektive z 19 na 8 na LV 2862.
Rozhodnutím pobočky byly odvolateli navženy pozemky zcela v souladu s ust. § 10 zákona, odvolatel
nebyl návrhem poškozen.

K námitce odvolatele, že bylo při řešení námitek odvolatele odkazováno ze strany SPU na občanský
zákoník, odvolací orgán upřesňuje, že odkaz na občanský zákoník je uváděn pouze jako alternativa
k reálnému rozdělení spoluvlastnictví prostřednictvím řízení o pozemkových úpravách. Nebylo tedy
uvedeno, že se provádění KoPU řídí dle občanského zákoníku, jak odvolatel tvrdí.

Část odvolací námitky, že rozhodnutí pobočky do budoucnosti omezuje jeho Vlastnické práVo odvolací
orgán Vyvrací odkazem na názor, Vyjádřený Ne.jvyšším spráVním soudem V Brně v jeho rozsudku ze
dne 21.3.2007, ó,j,:5 

^ 
27l20O2 - 86. Zde soud uvedl, že,,z vlastního vymezení cíle a účelu

pozemkových úprav plyne celková náročnost tohoto procesu, projevující se např. v tom, že se
neaplikují lhůty podle správního řádu, jeho náklady platí stát, atd. Posouzení, zda bylo skutečně
dosaženo cílů a účelu pozemkovýCh úprav přitom nespadá jen do sféry jednotlivých účastníků, nýbž
celé společnosti, což se projevuje i existencí veřejného zájmu na provádění pozemkových úpmv-
obdobně i z Vlastního procesu schvalování návrhu pozemkových úprav plyne, že rozhodující je
souhlas s navženými pozemkovými úpravami vlastníky, kteří představují konkrétně stanovenou
většinu výměry půdy pozemků pojatýCh do pozemkové úpravy. V tomto případě Však nezbývá
vlastníkům v menšině, než provedení pozemkových úprav respektovat, jednak proto, že souhlas dali
vlastníci představující požadovanou Většinu výměry zahrnutých pozemků, ale také s ohledem na
veřejný zájen na provedení pozemkových úprav; především však i proto, že by podle požadavků
přiměřenosti neměli být zasaženi na svých právech podstatným způsobem, neboť i k jejich prospěChu
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byly pozemkové úpravy plánovány a provedeny. l těmto vlastníkům má realizace pozemkových úprav
přinést užitek, byť se sami můžou cítit poškozeni a znevýhodněni_ Podmínky k racionálnimu
hospodaření je proto třeba posuzovat nejen z hlediska jednotlivých vlastníků, ale též k celku a ke
VŠem vlastníkŮm. Nelze je posuzovat zcela jednotlivě a individuálně; racionálnější hospodaření,
i s ohledem na zmíněný veřejný zájem, musí býrt většinové,"

odvolací orgán V této souvislosti uvádí, že pozemkové úpravy.jsou dlouhodobý proces, zahrnu.lící
značné množství pozemků i účastníků řizení, nelze předpokládat 100 % souhlas (ani zákon jej
nevyžaduje) s předloženým náVrhem a nelze tedy beze zbytku Vyhovět Všem požadavkům účastníků
řízení při současném dodžení kritérií přiměřenosti (§ 'l0 zákona), Při zpracování jakýchkoliv KoPÚ se
při dodržení ustanovení zákona Ýdy jedná o určitlý kompromis mezi návrhy, požadavky a názory
Všech zúčastněných osob. V daném případě došlo k naplněni ust. § 11 odst. 4 zákona, podle kterého
pobočka rozhodla o schválení pozemkor,li,ch úprav na základě souhlasu Vlastníků 97,4 vo z celkové
vÝměry 452,4780 ha pozemků, které jsou řešeny V pozemkorných úpravách Ve smyslu ustanovení § 2
zákona, Zákon dáVal pobočce možnost rozhodnout, pokud s náVrhem souhlasili Vlastníci alespoň 60
% vÝměry pozemků.

odvolací orgán podané odvolání vyhodnotil jako nedůVodné a neshledal takové vady, které by Vedly
ke změně nebo zrušení napadeného rozhodnutí. Proto bylo rozhodnuto tak, Jak je uvedeno ve výroku.

poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze d|e ust. § 9,1 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

Mgr, Jaroslava
ředitelka odboru metodiky

Státní pozemkový úřad

Rozdělovník:

l. Na doručenku obdží:
1 . lng. Jiří Tintěra, Krátká 408, 252 41 Dolní Břežany

ll. ostatním účastníkům řízení se podle Ust. § 1,1 odst. 7 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou
Vyhláškou, Vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce
- V budově Státního pozemkového úřadu, Husinecká 11a, Praha 3,
- Pobočky Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 strakonice
- obecního úřadu Chlum, Chlum 43, 388 01 Chlum
- obecního úřadu Bezdědovice, Bezdědovice 109, 388 01 Bezdědovice
- Městského úřadu Blatná, tř, T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

lll. Pobočka Strakonice, Palackého náměstí ,l090, 386 01 Strakonice 5x, tJ. 1X pro pobočku + 4X se
žádostí o zajištění Vyvěšení tohoto rozhodnutí na úředních deskách příslušných úřadů (Viz bod ll.
rozděloVníku).

lV. Podle ust, § 25 odst. 2 správního řádu bude toto rozhodnutí zveřejněno rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

SPU 479637/2018 9


