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VEŘEJNÁ VYHI_ÁŠrn

oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkov'ých úprav v
katastrálním území Kladruby u Strakonic a navazujících částech sousedících k.ú. Kozlov nad otavou,
k.ú. Štěchovice a k.ú. Kalenice čj. SPU 24595ot2o2o ze dne 27.8.2o2o vydaného Státním pozemkov'ým
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihočeslcý kraj, Pobočkou Strakonice.

Státní pozemkový úřad' Krqský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice oznamuje v souladu
sust' $ 11 odst.6 zákona č. 13912002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkolých 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 a navazujících
částech sousedících k.ú. Kozlov nad otavou, k.ú. Štěchovice a k.ú. Kalenice'

odvolání bylo podáno tímto účastníkem řízení:

- lng.Josef Nocar, nar. 16.1'1937, Kubelíkova535114,353 01 Mariánské Lázně

oznámení o podaném odvolání ze dne 29. 9. 2020 bylo uveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce
Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kr4, Pobočky Strakonice dne
15. 10' 2020 a sejmuto dne 2. 11' 2020 včetně samotného odvolání, které bylo nedílnou součástí této
vyhlášky. Na elektronické Úřednídesce Státního pozemkového úřadu byla veřejná vyhláška vystavena od '15.

10. 2020 do 30. 10. 2020. Kvůli technické závadě se však uýše uvedená příloha nezobrazila na elektronické
úřední desce Státního pozemkového úřadu. Jelikož byl v době vystavení veřejné vyhlášky na elektronické
úřední desce vyhlášen nouzovy stav v České republice, z důvodu probíhajícího virového onemocnění covlD-
19, uveřejňuje Státnípozemkor4ý úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kra.1, Pobočka Strakonice znovu
oznámení o podaném odvolání.

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 zněnípozdějších předpisů). Lhůta pro moŽnost vyjádřenítedy končí dnem23J2'2020'

Podané odvolání a napadené rozhodnutí bude dále postoupeno k vyřízení odvolacímu orgánu, kteým je v
souladu se zákonem č. 50312012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně někteých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředí Státního pozemkového úřadu. Pokud odvolacíorgán napadené
rozhodnutípotvrdí, doručív souladu s ust. $ 11 odst.7 zákona rozhodnutío odvoláníjen odvolatelia ostatním
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účastníkům řízení jq doručí veřejnou vyhláškou. JestliŽe odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší,
postupuje v takovém případě při doručování v souladu se zákonem č. 5ool2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů'

Vedoucí Pobočky Strakonice
Státní pozemkový úřad

Příloha: odvolání lng. Josefa Nocara

Vyvěšeno

Sejmuto:

ffi
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Nocarová Partners Advokáti s.r.o.
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DATOVOU ZPRAVOU

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
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386 01 Strakonice
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č.j. : sPU 245950/2020

Věc: odvolání

Účastník: Ing. Josef Nocar

plná moc
5/'/Á/' Ll'sr

Íbro..hR@ů!ltc
B*lig}tbil ďJBíililn
Lř1!n
!R:ť*eeklň.*

Y Praze dne29. záÍi2020
[005 t 6/002] (odvolání-200929)

líkova 535114,353 01 Mariánské Lázně

r*'Éďíf AEÁ lilárdmd
!$1Ťc NĚtWl
tw.6'9p{6ň
066rtFF
ffie ÝsídBié6

V JlÍchářÍch 4

CZ - 110 00 Praha 1

Tel./Fax: +420 224 232 578

Tel./Fax: + 420 224 233 7 06

ID datové schránky: hacmexu

Email: ofiicé@nocaÍova-law com

lnteÍnel http:/lww. nocrova]ď'mm

Ms PÍah8, cddíl c, vložka 253724
lČ0l 04797469

Příloha:



I.
Dne l5. 9.2020 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 $ 1l odst. 4 zák. č,. 13912002 Sb', o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákonaě.229ll99l Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, tak, že návrh komplexních
pozemkových úprav se schvaluje (dále jako 

''napadené 
rozhodnutí")'

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

ilI.
Vady řízení

1. Ustanovení $ 2 zák. č. 13912002 Sb', o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona é. 2291199l Sb.' o úpravě vlastnických vaahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,Zákon") stanoví, že:
,,[pJozemkovými úpravami se ve veřejném zdjmu prostorově a funkčně uspořádóvají
pozemlq, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využiti pozemků a
vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínlql pro racionální hospodaření
vlastníků půdy' "

Z napadeného rozhodnutí není zÍejmé, že by bylo řízeni o pozemkoqých úpravách
sledovalo veřejný zájem, proto nejen že nebyla splněna obligatorní podmínka pro
zahájeni tohoto řizení, ale napadené rozhodnutí je v tomto směru nepřezkoumatelné
pro nedostatek důvodů.

2. Dle $ 5 odst. 5 Zákona měli mít vlastníci 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 rozpětí mezi 5 až 1 5 členy, resp. jeden náhradník.

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

4. Ustanovení $ 9 odst. l Zákona stanoví, žepozemkový úřad zajistí odbomézpracování
návrhu pozemkových úprav nebo jej sám zpracuje. V projednávaném případě byl
zpracovatelem návrhu 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. 1 písm. al zá.Jr.. č. 15912006 zakázáno podnikat.
Ing. Honz proto při vypracování návrhu pozemkoqých úprav porušil uvedený zákon,
proto k návrhu pozemkových úprav nelze přihlížet.

5 ' Dle $ 9 odst. l l Zákona má zastupitelstvo obce povinnost schválit plán společných
zařizení, avšak z veřejně dostupných zdrojů nelze zjistit, zda tomu tak skutečně bylo.
Z uvedeného důvodu pak ani nelze posoudit, Zda byl plán společných zaÍizení v souladu
s územně plánovací dokumentací ($ 9 odst. 15 Zákona).

6. Zpracovatel návrhu je dle $ 9 odst. 20 Zákona povinen v průběhu jeho zpracování
povinen jeho zpracování projednávat s dotčenými vlastníky, přičemž s Účastníkem
toto nikdy projednáno nebylo a jeho souhlas nebyl dán.
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7. Účastník máza to, že nebyla splněna podmínka svolání kontrolního dne ve smyslu

$ 9 odst. 24 Zákona.

8. Účastníkovi nebyl ve smyslu $ l0 odst. I Zákona navržen pozemkovým úřadem
noqý pozemek, kteý by odpovídal původnímu pozemku cenou' ýměrou, vzdáleností a
druhem.

g. Z důvodu uvedeného v bodě 8 vyše tudíž Úěastník ani nemohl a nedal souhlas se

snížením ěi zr"ýšením ceny, ýměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků
oproti původním pozemkům ($ 10 odst. 5 Zákona).

l0. Účastník nebyl ve smystu $ 11 odst. l Zátkona vyrozuměn o vystavení návrhu.

11. Vřízení nebyla dodržena podmínka proporcionality ve smyslu $ 2 odst. 3 zák. ě.

50012004 Sb.' správního řádu, ve anění pozdějších předpisů, tedy zásah do práv
Účastníka nebyl přiměřený, neboť bylo do jeho ústavně garantovaného práva vlastnit
majetek zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod.nadmíru zasaŽeno'

12. Úěastník korreěně uvádi, že mu v průběhu oelého procesu nebyto řádně doručováno,
Například mu nebyly doručeny, jak je uvedeno např. na straně 3 napadeného
rozhodnutí, ,,soupisy nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, ýměry, 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 iízení zastavil' popř. zrušil a vrátil k novému projednání.

Ing. Josef Nocar
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