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STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Husinecká1o24t11a,'l3000Praha g-Žizxov,tČo:olslzll4, DlČ: CZ01312774

Krajský pozemkov'ý úřad pro Jihočeský kraj' Pobočka Strakonice
Palackého náměstí 1090, Strakonice l,386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:
Ze dne:
NaŠe značka: SPU 37609212020
S pisová značka: 2RP 1 1 2621201 5-505206/04/03

VyvěŠeno: nr/d L':Lc
Sejmuto:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje.:
Tel.:
ID DS:
E-mail:

Datum: sPU 3IsŮ32Í2Ů:*

VEŘEJNÁ VYHlÁŠrn
oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu kompIexních pozemkových úprav v
katastrálním územi Kladruby u Strakonic a navazujících částech sousedících k.ú. Kozlov nad otavou,
r.ú. Štěcnovice a k'ú. Kalenice čj. SPU 245950t2020 ze dne 27.8.2020 vydaného Státním pozemkovým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeský kraj' Poboěkou Strakonice.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice oznamuje v souladu
s ust. $ 1'1 odst. 6 zákona č. 13912002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových Úřadech a o změně zákona
č.22911991 sb.' o Úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějŠích
předpisů (dále jen ,,zákon"), Že bylo podáno odvolánÍ Účastníkem řízení proti rozhodnutí o schválení návrhu
komplexních pozemkových úprav v katastrálním Území Kladruby u Strakonic anavazujících částech sousedÍcích
k'ú. Kozlov nad otavou, k.Ú. Stěchovice a k.Ú. Kalenice.

odvolání bylo podáno tímto Účastníkem řízení:

- lng Josef Nocar, nar. 16.1.1937, Kubelíkova 535114,353 01 Mariánské Lázné

obsah odvoláníje přílohou této vyhlášky.

K podanému odvolání se mohou ostatnÍ účastníci řízení vyjádřit do 7 dnů ode dne doručení touto veřejnou
vyhláŠkou. Dnem doručení je patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky ($ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 sb.'
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta pro moŽnost vyjádřenÍtedy končí dnem 6.11.2020.

Podané odvolání a napadené rozhodnutÍ bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, ktenim je v
souladu se zákonem č' 50312012 Sb., o Státním pozemkovém Úřadu a o změně něktených souvisejících zákonů,
ve zněnÍ pozdějších předpisů, ústředÍ Státního pozemkového úřadu. Pokud odvolací orgán napadené
rozhodnutÍ potvrdí' doručÍv souladu s ust. $ 11 odst. 7 zákona rozhodnutío odvoláníjen odvolatelia ostatním
Účastníkům řÍzenÍjejdoručíveřejnou vyhláŠkou. JestliŽe odvolacíorgán rozhodnutízmění nebo zruŠí, postupuje
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v takovém případě při doruČo-14|qí v souladu se zákonem č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů' ,r' l'

a::--{r " "..6,ffihř".'lng Richard vatnt1 / /eď"lŇF'N s'\
vedoucí Pobočky sÍakonice íú5 i."'>Ť$,il.,] s
Státní pozemkový úřad

Příloha: odvolání lng' Josefa Nocara
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I.
Dne l5. 9.2OzO bylo Účastníkovi doručeno rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice' ze dne 2'7.8' 2020, jímŽ bylo
rozhodnuto ve smyslu $ 11 odst. 4 zák, ě. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákonaé.229ll99I Sb', o úpravě vlastnickýclr vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, tak, že návrh komplexních
pozemkových úprav se schvaluje (dále jako ,,napadené rozhodnutí").

n,
Proti napadenému rozhodnutí tímto podává Úěastník řádně a včas o d v o l á n í.

IIL
Vady řízen

l. Ustanovení $ 2 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/199l Sb., o úpravě vlastnických vztahtl k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,Zákon") stanoví' Že:

,, [pJozemkoými úpravami se ve veřejném zdjmu prostorově a funkčně uspořádávají
pozemlcy, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a
vyrovnóní jejich hranic tak, aby se vynořily podmínlq pro racionóIní hospodaření
vlastníků půdy'"

Z napadeného rozhodnutí není zřejmé, že by bylo řízení o pozemkoqých úpravách
sledovalo veřejný zájem, proto nejen že nebyla splněna obligatorní podmínka pro
zahájení tohoto iizení, ale napadené rozlrodnutí je v tomto směru nepřezkoumatelné
pro nedostatek důvodů.

2. Dle $ 5 odst. 5 Zákona měli mít v|astníci pozemků moŽnost zvolit si sbor zástupců,
přičemž s ohledem na skutečnost, že v nyní projednávaném případě jde o provádění
komplexních pozemkových úprav, nebylo možno od jeho zvolení upustit. Sbor
zástupců však nebyl zvolen' tudíž nebyly splněny ani podmínky na lichý počet sboru
zástupců v rozpěti mezi 5 až 15 členy, resp. jeden náhradník'

3' Z $ 8 odst' 1 Zákona vyplývá povinnost pozemkového úřadu doruěit vlastníkům soupis
nároků, Účastníkovi však tento soupis nebyl doručen'

4. Ustanovení $ 9 odst. 1Zákona stanoví, že pozemkový úřad zajisti odborné zpracování
návrhu pozemkových úprav nebo jej sám zpracuje. V projednávaném případě byl
zptacovate|em náwhu pozemkových úprav Ing. Josef Honz, jenŽ vypracoval tento
návrh jako soukromá podnikající osoba' Současně je však Ing. Honz starostou obce
Lnáře, jemuž je podle $ 4 odst. L písm. al zátk č, 15912006 zakázáno podnikat.
lng. Honz proto při vypracování návrhu pozemkových úprav porušil uvedený zákon,
proto k návrhu pozemkových úprav nelze přihlížet.

5' Dle $ 9 odst. 1l Zákona má zastupitelstvo obce povinnost schválit plán společných
zařízení, avšak zveřejně dostupných zdrojů nelze zjistit, zda tomu tak skuteěně bylo.
Z uvedeného důvodu pak ani nelze posoudit,zdabyl plán společných zaíizení v souladu
s územně plánovací dokumentací ($ 9 odst. 75 Zákona).

6. Zpracovatel návrhu je dle $ 9 odst. 20 Zákona povinen vprůběhu jeho.zpracování
povinen jeho zpracování projednávat s dotčenými vlastníky, přiěemŽ s Učastníkem
toto nikdy projednáno nebylo ajeho souhlas nebyl dán'
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'7. Úěastník má za to, že nebyla splněna podmínka svolání kontrolního dne ve smyslu

$ 9 odst' 24 Zákona.

8. Účastníkovi nebyl ve smyslu $ 10 odst. I Z^kona navržen pozemkoým liřadem
nový pozemek' kteý by odpovídal pťrvodnímu pozemku cenou, výměrou' vzdáleností a

druhem.

9. Zdůvodu uvedeného vbodě 8 výše tudíž Účastník ani nemohl a nedal souhlas se

snížením či zvýšením ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků

oproti původním pozemkům ($ 10 odst. 5 Zákona).

l0' Účastník nebyl ve smyslu $ 11 odst. l Zákona vyrozuměn o vystavení návrhu.

1 l. V řízení nebyla dodržena podmínka proporcionality ve smyslu $ 2 odst. 3 zik. é.

50Ol20O4 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tedy zásah do práv

Účastníka nebyl přiměřený, neboť bylo do jeho ústavrrě garantovaného práva vlastnit

majetek zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod'nadmíru zasaženo'

12. Účastník koneěně uvádí, Že mu v průběhu celého procesu nebylo řádně doručováno,
Například mu nebyly doručeny' jak je uvedeno např. na straně 3 napadeného

rozhodnutí, ,,soupisy nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti

a druhu, a to včetně uvedení omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního

práva a věcného břemene".

Na základě výše uvedeného proto Účastník navrhuje, aby odvolací správrrí orgán napadené

rozhodnutí zrušil a řizenizastayil' popř. zrušil avrátil k novému projednání.

Ing. Josef Nocar
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