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Dle rozdělovníku

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bažantov a v části k. ú. Dlouhý Újezd a
Studánka
– zápis z úvodního jednání
Datum konání: 4. 4. 2019, 13. 00 hod.
Místo konání: společenský sál Hošťka
Účastníci: dle prezenční listiny, která je založena v listinných dokladech na Pobočce Tachov.
V souladu s ustanovením § 7 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“), bylo Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, Pobočkou Tachov (dále jen „pobočka“)
svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území
Bažantov a části k. ú. Dlouhý Újezd a Studánka.
Průběh jednání:
Vedoucí Pobočky Tachov, Bc. Olga Bahenská, zahájila jednání a přivítala přítomné účastníky jednání.
Představila: starostku obce Hošťka paní Hanu Sojkovou, starostku obce Studánka Mgr. Silvu
Vajskebrovou, starostu obce Dlouhý Újezd pana Miroslava Křížka, Ing. Stanislavu Fojtíčkovou, osobu
úředně oprávněnou vedením řízení o KoPÚ v katastrálním území Bažantov a v části k. ú. Dlouhý
Újezd a Studánka a pověřenou pro členství ve sboru zástupců vlastníků, dále RNDr. Miroslava Rolka,
vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Tachov a Ing. Anetu Nejedlou za odbor výstavby a
územního plánování MěÚ Tachov a zástupce zpracovatele, Ing. Lubora Pekarského. Dále uvedla
informace o zpracovateli, firmě allGEO – Ing. Lubor Pekarský s. r. o., Radobyčická 729/10, 301 00
Plzeň, informace o smlouvě o dílo, uzavřené na základě výběrového řízení o celkové ceně díla 3 599
871 Kč.
Poté předala slovo Bc. Zuzaně Pilátové, která zahájila společnou prezentaci k úvodnímu jednání
KoPÚ Pořejov a Bažantov. Ta na úvod představila program jednání.
Úvod – kontakty
Zadavatel:
Úředně oprávněná osoba:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov
Ing Stanislava Fojtíčková
tel.: +420 727 956 761
s.fojtickova@spucr.cz
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Zpracovatel:
Zastoupený:

allGEO – Ing. Lubor Pekarský s. r. o.
Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Ing. Luborem Pekarským

Ve smluvních a technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Lubor Pekarský, tel.: +420 602 452 882, e-mail: lubor.pekarsky@allgeo.eu
Harmonogram prací:
Řízení zahájeno
22. 5. 2014 veřejnou vyhláškou
Smlouva o dílo uzavřena
13. 2. 2018
Přípravné práce
do 30. 6. 2020
Návrhové práce
do 31. 10. 2021
Závěrečné práce – DKM (digitální katastrální mapa) do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
o schválení návrhu.
Vytyčení nových pozemků po zápisu výsledků komplexní pozemkové úpravy do Katastru
nemovitostí.
Realizace společných zařízení – následně, dle potřeb vlastníků a finančních prostředků Pobočky
Tachov.
Seznámení s řízením o pozemkové úpravě
Pozemková úprava se řídí zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a dále prováděcí vyhláškou č. 13/2014 Sb.,
o postupu při provádění pozemkových úprav, v platném znění. A dále všemi souvisejícími předpisy
(katastrální zákon, oceňovací předpis, správní řád).
Definice:
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují nebo se dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí
podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a
zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, lesní hospodářství a vodní hospodářství zejména v oblasti
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu
katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování (zákon
139/2002 Sb., §2).
Pozemková úprava v k. ú. Bažantov a v částech k. ú. Dlouhý Újezd a Studánka bude prováděna
formou komplexních pozemkových úprav. Důvodem pro zahájení byly žádosti vlastníků
(požadavky na scelení pozemků), pořízení nové digitální katastrální mapy (DKM) a zlepšení
podmínek pro hospodaření.
Účastníci řízení:
− Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách dle §2 a fyzické
a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být
řešením PÚ přímo dotčena (za takové osoby se nepovažují vlastníci pozemků neřešených
dle § 2).
− Obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu PÚ, nebo i sousední
obce, pokud na základě výzvy pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci řízení.
Zastupování v řízení:
− Vlastníci se mohou nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci. Při zmocnění
pro jedno jednání plná moc nemusí být úředně ověřená, ale při zmocnění pro celé řízení
plná moc úředně ověřená být musí.
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−
−
−

V případě, že účastník řízení zemřel a soud do stanovené lhůty nesdělil okruh dědiců,
zastupuje tyto osoby opatrovník. Pokud soud okruh dědiců sdělil, stávají se osoby podle
sdělení soudu účastníky řízení.
V případě, že vlastníka nelze přesně identifikovat (např. není známa přesná adresa) a nelze
ho dostupnými způsoby dohledat, ustanovuje pozemkový úřad opatrovníka.
V případě, že k pozemku nelze podle údajů evidence Katastru nemovitostí jednoznačně
určit vlastníka a je-li šetření prokazatelně bezvýsledné, lze (o tento pozemek) navýšit
nárok státu.

Etapy řízení o komplexních pozemkových úpravách:
1. Přípravné práce
2. Návrhové práce
3. Závěrečné a geodetické práce
4. Realizace společných zařízení
1. Přípravné práce
Pobočka Tachov vydala zpracovateli písemné pověření (oznámeno na úřední desce obce), na
základě kterého mohou pracovníci firmy vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem vykonávání
činností pro pozemkovou úpravu. Veškeré geodetické činnosti jsou prováděny podle platných
předpisů. Pobočka stanovila předběžný obvod pozemkové úpravy. Vnější obvod pozemkové
úpravy vede převážně po katastrální hranici, vnitřní obvod v tomto případě stanoven nebyl.
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu, tzv. pozemky řešené. V rámci
přípravných prací bylo již provedeno zaměření polohopisu a rozbor současného stavu. Byly
zmapovány problémy území (např. místa ohrožená erozí půdy, stav prvků územního systému
ekologické stability krajiny- ÚSES, stav a dostatečnost cestní sítě apod.).
Po úvodním jednání bude následovat zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (ZPHP) a to
ve dnech 6. a 7. 5. 2019.
Vlastníci dotčení obvodem pozemkové úpravy budou na toto jednání pozváni písemnou pozvánkou
obsahující informace o místech a hodinách srazu doplněnou mapkou míst a časů srazů. Pozvánka
bude obsahovat rovněž plnou moc, která není totožná s plnou mocí na úvodní jednání. Povinností
vlastníků je předkládat potřebné doklady, umožnit vstup na pozemky a neničit geodetické označení
v terénu. Výsledky ZPHP budou vloženy k zápisu do katastru nemovitostí a budou sloužit jako
výchozí stav pro další řízení o PÚ. U všech pozemků, které jsou v obvodu pozemkové úpravy bude
v katastru nemovitostí vyznačena poznámka o zahájení pozemkové úpravy. Řešené pozemky
zahrnují území o velikosti 770 ha v k. ú. Pořejov a v částech k. ú. Dlouhý Újezd a Studánka.
Zjišťování průběhu hranic pozemků bude provádět komise složená ze zástupců katastrálního úřadu,
obcí, pobočky SPÚ a zpracovatele.
Pro každého vlastníka bude zpracován soupis nároků – tj. nárok, se kterým vlastník do pozemkové
úpravy vstupuje. Nárok vlastníka bude přehledně zpracován do tabulky (dle vzoru ve vyhlášce). Bude
obsahovat všechny pozemky vlastníka zapsané na listu vlastnictví ve členění, zda se jedná o
pozemky řešené (v obvodu pozemkové úpravy), neřešené (provádí se pouze obnova souboru
geodetických informací) nebo mimo obvod pozemkových úprav (např. pozemky v zastavěné části
obce). Soupis nároků obsahuje identifikační údaje vlastníka, čísla parcel, výměry, způsob využití (dle
skutečnosti), případná omezení (zástavní práva, věcná břemena, exekuce apod.), která se následně
převádějí na nové pozemky. U pozemků dle §3 odst. 3 zákona bude vyžadován písemný souhlas
vlastníků s jejich řešením dle §2 zákona. Souhlas bude učiněn podpisem v soupisu nároků. Pro účely
pozemkových úprav se ocenění pozemků provádí zjednodušeným způsobem základní cenou dle
BPEJ bez přirážek a srážek, podle cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků.
(Kód BPEJ je pětimístný číselný kód vyjadřující půdní a klimatické podmínky dané lokality). K tomuto
kódu je přiřazena cena za m2. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 441/2013 Sb. v platném
znění, o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Nedojde-li do doby vyložení soupisu
nároků ke změně cenového předpisu, bude ocenění provedeno podle této vyhlášky. Ocenění
provádí z pověření pozemkového úřadu zpracovatel. Celková cena a výměra každého vlastníka
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jsou základní vodítka pro návrh nových pozemků. V případě zjištění rozdílu mezi výměrou obvodu
pozemkových úprav vypočtenou ze souřadnic a výměrou dle katastru nemovitostí se nároky
vlastníků úměrně upravují, aby byl rozdíl odstraněn (opravný koeficient). U chmelnic, vinic, sadů,
zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena pozemku a cena porostu odděleně,
u ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka pozemku. Soupisy nároků
se vyloží na dobu 15 -ti dnů na Obecním úřadě Lesná, Studánka a Dlouhý Újezd (Oznámení o
vyložení soupisu nároků se zveřejní na úřední desce obce). Zároveň se doručí vlastníkům se
stanovením data, do kterého mohou vznášet k soupisům námitky. V rámci řízení o pozemkových
úpravách je možné na základě dohody mezi spoluvlastníky reálné rozdělení podílového
spoluvlastnictví na listu vlastnictví. Předpokládaný termín ukončení přípravných prací je do 30. 3.
2020.
2. Návrhové práce
Osnovu budoucího nového návrhu uspořádání tvoří plán společných zařízení. Je tvořen
souborem navrhovaných opatření. Jedná se o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní
cesty, mostky, propustky apod.), protierozní opatření (meze, průlehy, zatravnění, zasakovací pásy
apod.), vodohospodářská opatření (nádrže, poldry, rybníky, úpravy toků apod.) a opatření k
ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (ÚSES, doplnění zeleně apod.)
Návrh plánu společných zařízení naplňuje hlavní cíle pozemkových úprav stanovených v §2 zákona
ve smyslu vytváření podmínek pro racionální hospodaření a zabezpečení ochrany přírodních
zdrojů. Plán společných zařízení posuzují dotčené orgány státní správy, zastupitelstvo obce,
vyjadřuje se k němu sbor zástupců vlastníků, prochází vnitřní kontrolou (předložením ke schválení
Regionální dokumentační komisi). Na společná zařízení se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví
státu a ve vlastnictví obce. Pokud je takové půdy nedostatek, podílejí se na potřebné výměře
ostatní vlastníci poměrnou částí podle celkové výměry svých směňovaných pozemků. Státní půdy
je cca 8,6 ha. Společná zařízení se převádějí do vlastnictví obce, pokud nevyplyne z rozhodnutí o
schválení návrhu něco jiného (např. fyzická osoba). Vlastní návrh nového umístění pozemků se
zpracovává do plánu společných zařízení. Zpracovatel si zjistí zájem každého vlastníka na nové
umístění pozemků. Tyto požadavky zapracuje s ohledem na to, aby odpovídaly zákonným
možnostem. Musí být dodržena tzv. kritéria přiměřenosti:
Kritérium ceny
+/- 4%,
kritérium výměry
+/- 10% a
vzdálenosti
+/- 20% v porovnání s původním stavem.
(Kritérium vzdálenosti se měří od bodu dohodnutého na úvodním jednání, tj. Boží muka).
Překročení kritérií - snížení nebo zvýšení je možné jen se souhlasem vlastníka. V odůvodněných
případech překročení kritéria ceny nad 4%, vlastník rozdíl ceny uhradí. Nově navržené pozemky
budou opět zpracovány do tabulky podle vzoru ve vyhlášce. Tato etapa bude s vlastníky důkladně
projednána a ukončena podpisem tabulky s novými pozemky. Zhotovený návrh bude vystaven k
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na Pobočce Tachov a na obecním úřadě Lesná, Studánka
a Dlouhý Újezd. Po dobu stanovených 30 dnů bude možné uplatnit poslední námitky a
připomínky. Závěrečné jednání tuto etapu ukončí. Pobočka Tachov vydá rozhodnutí o
schválení návrhu, kterým schválí pozemkové úpravy. Podmínkou pro vydání rozhodnutí je min.
60% souhlas vlastníků. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Etapa návrhových prací bude
ukončena do 31. 6. 2021.
3. Závěrečné a geodetické práce
Po schválení návrhu pozemkové úpravy a nabytí právní moci rozhodnutí dojde k vytvoření nové
digitální katastrální mapy (DKM), která je podkladem k vydání rozhodnutí o výměně a
přechodu vlastnických práv. Nové uspořádání pozemků je zapsáno do katastru nemovitostí.
Rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv je vydáno do 6 měsíců po dni nabytí právní
moci rozhodnutí o schválení návrhu. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze odvolat. V období mezi
oběma rozhodnutími lze převody pozemků provést pouze se souhlasem pozemkového úřadu.
Následně bude provedeno vytyčení nově navržených pozemků podle potřeb vlastníků a předání
hranic vlastníkům v terénu (1x bezplatně). Termín ukončení závěrečné fáze pozemkových úprav je
předpokládán na rok 2022.
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4. Realizace
Postup etapy realizace společných zařízení bude stanoven podle potřeb vlastníků a podle
finančních možností Pobočky Tachov. Při realizaci spolupracuje s Pobočkou Tachov obec. V
prezentaci následovaly ukázky již zrealizovaných společných opatření - hráz rybníka a poldr v k. ú.
Řebří a polní cesta v k. ú. Ctiboř.
Další informace účastníkům řízení
• Dosavadní nájemní vztahy budou ukončeny a bude nutné uzavřít nové smlouvy.
• Změny vlastnictví je třeba nahlásit na finančním úřadě.
• V případě využívání dotací je třeba po zápisu nového stavu do katastru nemovitostí nahlásit
změnu zemědělské agentuře.
• Změny osobních údajů v katastru nemovitostí jsou vlastníci povinni hlásit sami.
• Dle zákona o pozemkových úpravách musí být minimálně 1x do roka konán kontrolní den za
účasti sboru zástupců vlastníků, popř. dotčených orgánů státní správy.
• Další schůzky se budou konat na OÚ Hošťka nebo na Pobočce Tachov.
• Všechny důležité úkony v průběhu řízení budou účastníkům řízení oznámeny písemně.
• V případě změn na listu vlastnictví (prodej, dar apod.) uvědomte Pobočku Tachov.
Volba sboru zástupců vlastníků
Sbor zástupců:
•
spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav
•
posuzuje jednotlivé varianty návrhu
•
vyjadřuje se k plánu společných zařízení apod.
•
je volen nadpoloviční většinou vlastníků přítomných na úvodním jednání
•
má lichý počet 5-15 členů.
Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10% z výměry
pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, pokud o to nejpozději v den konání
volby sboru požádá. Nevoleným členem sboru zástupců vlastníků je zástupce obce a vedoucí
pozemkového úřadu nebo jím pověřený zástupce. Zvolený sbor si zvolí svého předsedu. Ten
svolává schůze a řídí jednání. Sbor zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv.
Volba sboru zástupců vlastníků:
Nevolenými členy sboru jsou
1. Ing. Stanislava Fojtíčková
– pověřený pracovník pozemkového úřadu
2. Stanislav Kolda
– starosta obce Lesná
3. Mgr. Silvie Vajskebrová
– starostka obce Studánka
4. Miroslav Křížek
– starosta obce Dlouhý Újezd
5. BLOND BREEDING Žebráky, spol. s r. o., zastoupená jednatelem společnosti
Frederikem Nicolaasem Van Everdingenem – vlastník více než 10% z výměry pozemků
Náhradník: Jiří Navrátil
Způsob volby: zvednutím ruky
Počet hlasů pro hlasování: 10
Předseda sboru zástupců vlastníků bude zvolen na první schůzce sboru zástupců vlastníků, kde
bude také projednán jednací řád. Zápis o volbě sboru zástupců vlastníků je založen v
dokumentaci Pobočky Tachov.
Následně byl odsouhlasen jako bod pro měření vzdálenosti: Boží muka na p. p. č 846 v k. ú. Bažantov.
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Po ukončení prezentace předala Bc. Olga Bahenská slovo vedoucímu odboru životního prostředí MěÚ
Tachov, RNDr. Miroslavu Rolkovi, který zmínil, že území v k. ú. Bažantov je převážně zatravněné a
zdůraznil potřebu budování a udržení mokřadů v krajině. Ing. Aneta Nejedlá z odboru výstavby a
územního plánování zmínila, že územní plány mají všechny obce platné a upozornila starosty obcí,
že je třeba v případě změny katastrální hranice jejich aktualizace.
Zpracovatel Ing. Lubor Pekarský vstupoval během prezentace s doplněním potřebných informací.
Přítomní vlastníci dotazy nevznesli.
Dále byli přítomní požádáni k účasti na jednáních. Nejbližším jednáním je zjišťování průběhu hranic
pozemků. Na jednání budou pozvání pouze ti vlastníci, jejichž pozemky se nacházejí na hranici
vnějšího obvodu.
Účast pozvaných vlastníků: 35%
Bylo předáno 1 zmocnění.
Kontaktní údaje:
Zadavatel:
Úředně oprávněná osoba:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Tachov
Ing. Stanislava Fojtíčková
tel.: +420 727 956 761
s.fojtickova@spucr.cz

Zpracovatel:

allGEO – Ing. Lubor Pekarský s. r. o.,
Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Ing. Luborem Pekarským
tel.: +420 602 452 882
lubor.pekarsky@allgeo.eu

Zastoupený:

Zápis provedla: Stanislava Fojtíčková
Zápis ověřila: Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov
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