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ROZHODNUTI

Ústředí Státního pozemkového Úřadu (dále jen ,,ústředí") jako přísluŠný orgán podle zákona
č,' 50312012 Sb.' o Státním pozemkovém Úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souvislosti se zákonem 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") a podle ust. $ 89
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), přezkoumalo
nazákladě odvolánílng. Josefa Nocara, bytem Kubelíkova 535t14, Úšovice,353 01 Mariánské Lázně,
ktený je zastoupen na základě plné moci JUDr. Zdeňkou Nocarovou, Ph.D., advokátkou advokátní
kanceláře Nocarová Partners Advokáti s.r.o., se sídlem V jirchářích 14814, Nové Město' 110 00 Praha
1, rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového Úřadu pro Jihočeský kraJ'
Pobočky Strakonice, č.j. sPU 24595012020 ze dne 27 - 8.2020 a rozhodlo pod|e ust. $ 90 odst. 1

správního řádu takto:

rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihoěeský kraj,
Poboěky Strakonice, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby

u Strakonic a navazujících ěástech sousedících k.ú. Kozlov nad otavou, k.ú. Stěchovice
a k.ú. Kalenice, č j. sPU 24595012020 ze dne 27.8. 2020 se zrušuje,

věc se vrací správnímu orgánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.

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'

oDŮVoDHĚttí

Státní pozemkový Úřad, Krajský pozemkový Úřad pro Jihočeský kraj' Pobočka Strakonice (dále jen
,,pobočka") vydala dne 27.8.2020 rozhodnutí č.j. sPU 24595012020, kteým schválila návrh
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby u Strakonic a navazujících částech sousedících k.ú.
Kozlov nad otavou, k.ú. Štěchovice a k.Ú. Kalenice (dále jen ,,KoPÚ"), zpracovaný jménem firmy
lng. Josef Honz, se sídlem Zahorčice 2,387 42Lnáře, pod č. zakázky 198-2016-505206' lng. Josefem



Honzem, ktený je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových Úprav (dále jen
,,zpracovatel").

Proti výše uvedenému rozhodnutí se odvolal lng. Josef Nocar, vlastník pozemků vedených na LV 378
pro k.ú. Kozlov nad otavou, kterému bylo rozhodnutídoruěeno dne 14. 9.2020, přiěemŽ posledníden
lhůty k podáníodvolánípřipadl na29.9.2020. odvoláníbylo podáno v zákonem stanovené lhůtě podle
ust. $ 83 odst' 1 správnÍho řádu jeho doručením do datové schránky Státního pozemkového Úřadu dne
29.9.2020.

Pobočka vyrozuměla podle ust. $ 1'1 odst. 6 zákona ostatní Účastníky řízení o obsahu podaného
odvolání veřejnou vyhláškou č.j. SPU 37609212020 ze dne 13.'10.2020 vyvěŠenou na Úředních
deskách pobočky, obecního úřadu Kladruby, obecního Úřadu Střelské Hoštice, obecního Úřadu
Štěchovice, obecního úřadu Kalenice a na elektronické Úřední desce pobočky. Vzhledem
k technickému problému elektronické Úřední desky pobočky, který spočíval v nezobrazení přílohy
oznámení o podaném odvolání, provedla pobočka opakované vyrozumění Účastníků řízení o obsahu
podaného odvolání veřejnou vyhláškou č.j. sPU 43242712020 ze dne 27 ' 11 . 2020. Pobočka současně
upozornila na moŽnost vyjádřit se k předmětu odvolání do 23. 12.2020. Ve stanovené lhůtě obdrŽela
pobočka vyjádření obce Kladruby. K podanému odvolání se dále vyjádřil zpracovatel, který však nenÍ
účastníkem řízení o KoPÚ.

Pobočka podle ust. $ 88 odst. 1 správního řádu postoupila odvoláníse spisovým materiálem a se svým
stanoviskem Ústředí jako odvolacímu orgánu, kteý podle ust. $ 2 odst' 6 zákona o SPÚ rozhoduje
o odvolání proti rozhodnutí pobočky. odvolacíorgán v souladu s ust. $ 89 správního řádu přezkoumal
napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo.

Z předloŽené dokumentace bylo zjištěno následující:

Řízení o KoPÚ bylo zahájeno dle ust. $ 6 odst. 1 zákona, a to na základě podnětu obce Kladruby.
Zahé4ení řízení o KoPÚ oznámila pobočka veřejnou vyhláškou č.j. sPU 365147t2o15 ze dne
14.7 . 2015 ($ 6 odst. 4 zákona), která byla ode dne 20. 7 . 2015 vyvěšena po dobu '15 dnů na Úředních
deskách pobočky. Veřejná vyhláŠka byla současně vyvěšena na Úředních deskách přísluŠných
obecních Úřadů. Posledním dnem lhůty, tj 4 8 20'15, bylo řízení o KoPÚ zahájeno ($ 6 odst. 5 zákona).

Pobočka podle ust. $ 6 odst. 6 zákona písemně vyrozuměla o zahájení řízení dotcené orgány státní
správy (dále jen ''Doss') spolu s výzvou ke stanovení podmínek k ochraně zájmŮ podle zvláštních
právních předpisů, a to dopisem č.j. SPU 41401612015 ze dne 12. 8.2015.

Dopisem č.j. sPU 41979012015 ze dne 17.8.2015vyzvala pobočka podle ust. $ 5 odst. 1 písm. c)
zákona sousední obce, s jejichŽ Územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu KoPÚ, zda
přistoupí jako Účastníci řízení o KoPÚ. K Účastenství v řízení o KoPÚ přistoupila obec Horní Poříčí
a město HoraŽd'ovice.

Písemné pověření ke vstupu na pozemky č.j. sPU 60978612016 ze dne 28. 11. 2016 bylo podle ust. $ 6
odst. 9 zákona předem oznámeno na úřednídesce obecního Úřadu Kladruby.

Vsouladu s ust. $ 9 odst. 5 zákona vedoucí pobočky jmenoval komisi pro zjišt'ování průběhu hranic
pozemků dne 9. 3' 2017 (č.j. sPU 11575112017).

Dohoda podle ust. $ 10 odst. 1 vyhlášky č. 1312014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav
a náleŽitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen ,,vyhláška") byla s Katastrálním Úřadem pro
Jihočeský kraj, Katastrálním pracoviŠtěm Strakonice (dále jen ,,katastrální úřad") uzavřena dne
20.10.2016.

Pozvánka na Úvodníjednání, které proběhlo dne 13'3.2017, byla vŠem známým Účastníkům řízení
doručena do vlastních rukou dopisem č.j. SPU 07059612017 ze dne 15' 2.2017. Podle ust. $ 5 odst. 5
zákona byl na úvodním jednání ustanoven sbor zástupců vlastníků pozemků (dále jen ,,sbor zástupců")
v počtu 13 volených členů a 2 nevolených členů podle ust. $ 5 odst.6 zákona (Dalším nevoleným
členem sboru je ředitel pozemkového Úřadu nebo jÍm pověřený pracovník pozemkového Úřadu
a zástupce obce'). Účastníci byli seznámeni s účelem, formou, cílem, předpokládaným obvodem KoPÚ,
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s postupem při zpracování a projednávání návrhu KoPÚ a s dalŠím průběhem řízení. Byl projednán
postup přistanovení nároků vlastníků pozemků a rovněŽ byly přítomným Účastníkům řízení podány
inÍormace o postupu projektových a geodetických prací. Z Úvodního jednání byl pořízen zápis
a prezenční listina, které jsou součástí spisové dokumentace. Ze spisové dokumentace bylo zjištěno,
že zápis z úvodního jednání nebyl zaslán úěastníkům řízení pozvaným na úvodní jednání, coŽ
je v rozporu s kap. 4.4 Metodického návodu k provádění pozemkových Úprav, kteý je pro pobočky
závazný.

Na zjišťování průběhu hranic pozemků, které se konalo v průběhu roku 2017, byli dotčenívlastníci zváni
písemně. Na základě předaných geometrických plánů k určení hranic obvodu KoPÚ vydal katastrální
Úřad dne 2. 11. 2017 kladné stanovisko k převzetí výsledku zeměměřických ěinností. Dle ust. $ 9 odst.
7 zákona byldopisem č.j. SPU 109097/2018 ze dne 2' 3.2018 katastrálnímu úřadu předloŽen seznam
parcel, které jsou dotěeny KoPÚ, za účelem vyznačení poznámky o zahájení KoPÚ do katastru
nemovitostí (dále jen 

''KN-)

V rámci řízení o KoPÚ byly dle ust. $ 11 odst. 1 vyhlášky zjišťovány nesoulady v druzích pozemků mezi
skutečným stavem vterénu a stavem evidovaným v KN. K nesouladům se dne 11.5.2017 vyjádřil
Městský Úřad Strakonice, odbor Životního prostředí'

Pobočka zabezpečila vypracování soupisu nárokŮ vlastníků pozemků podle ust. $ 8 odst. 1 zákona,
kteý byl vyloŽen po dobu 15 dnů od 29. 12' 2017 na obecním Úřadě Kladruby a na pobočce. oznámení
o vyloŽení soupisu nároků bylo vyvěšeno na příslušných Úředních deskách a soupisy nároků byly
doručeny do vlastních rukou vlastníkům pozemků dopisem č.j. sPU 59192212017 ze dne 19. 12' 2017.
Projednánísoupisu nároků se zpracovatelem proběhlo ve dnech 9. a 1í.1'2018. Ksoupisům nároků
byla ve stanovené lhůtě podána námitka vlastníka pozemků vedených na LV 378 pro k.Ú. Kozlov nad
otavou, kterou pobočka písemně vypořádala dopisem č.j. SPU 04987212018 ze dne 20. 3.2018.

V průběhu řízenío KoPÚ došlo k aktualizaci soupisů nároků vlastníků pozemků v důsledku změn v KN.
Aktualizované soupisy nároků byly vlastníkům pozemků doručeny do vlastních rukou dopisem
č.j. sPU 43107012019 ze dne 14. 11.2019'

V soupisech nároků byly uděleny souhlasy vlastníků s řešením pozemků v KoPÚ podle ust. $ 3 odst. 3
zákona (Pozemky určené pro těŽbu vyhrazených nerostŮ na základě stanoveného dobývacího prostoru,
pozemky určené pro obranu státu, pozemky zastavěné stavbou ve vlastnictví státu, pozemky vodních
tokŮ a pozemky chráněné podle zvláštních předpisŮ lze řešit v pozemkových úpravách ($ 2) jen
se souh/asem jejich vlastníka a příslušného správního Úřadu' Pozemky zastavěné stavbou, která není
ve vlastnictví státu, pozemek funkčně souvisejícÍ s touto stavbou včetně přístupové cesty, zahrady,
pozemky v zastavěném ÚzemÍ, pozemky v zastavitelných plochách a pozemky, na nichŽ se nacházejí
veřejná nebo neveřejná pohřebiště, lze řešit v pozemkových Úpravách jen se souh/asem jejich vlastníka'
Pokud se vlastnÍci ve lhŮtě stanovené pozemkovým Úřadem nevyjádří, má se za to, Že s řešením
v pozemkových Úpravách souhlasí.).

U značného mnoŽství LV došlo dle ust. $ 9 odst. 16 zákona a v souladu s kap. 9.3 Metodického návodu
k prováděnÍ pozemkových Úprav k vypořádání mnohačetných spoluvlastnictví.

Pobočka vydala dne 14. 10. 2019 usnesení o ustanovení opatrovníka č'j. SPU 40759712019, které
nabylo právní moci dne 31.10.2019' Ve výrokové části usnesení pobočka ustanovila obec Kladruby
jako opatrovníka doposud neznámým dědicům po zemřelých vlastnících dle ust. $ 5 odst. 4 zákona.
V odůvodnění tohoto usnesení pobočka uvedla, Že opatrovník byl ustanoven vlastníkům, kteqým se
nedařilo doručovat a kteříjsou neznámí. K tomuto odvolací orgán sděluje, Že pobočka chybně pouŽila
právní ustanovení $ 5 odst. 4 zákona v odůvodnění usnesení, neboť tímto se opatrovník ustanovuje
pouze neznámému okruhu dědiců. Vlastníkům neznámého pobytu, kteým se prokazatelně nedařilo
doručovat a neznámým vlastníkům se ustanovuje opatrovník dle ust. $ 32 odst. 2 správního řádu'

S ohledem na etapu, v níŽ se správní řízení nachází a dále z důvodu, Že nikdo během řízení nevznesl
žádné námitky proti ustanovení opatrovníka a opatrovník svou funkci po celou dobu správního řÍzení
plnil, nebude v případě ustanovování opatrovníka sjednávána náprava, která by byla více méně
ad ministrativn ího charakteru.
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Návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu spolecných zařízení (dále jen

',PSz-) 
podle ust. $ 9 odst. 8 zákona, kteý v obvodu KopÚ resi zpřístupnění pozemků, protierozní

a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě ŽivotnÍho prostředí. Plán společných
zařízení byl předloŽen DOSS dopisem č.j. sPU 18092612018 ze dne 13.4.2018, které se k němu
vyjádřily podle ust' $ 9 odst. 10 zákona.

K PsZ se průběŽně vyjadřoval sbor zástupců na svých jednáních. Podle ust. $ 9 odst' 11 zákonabyl
s PSZ sbor zástupců seznámen na jednání dne 19.3.2018. Vtéto souvislosti odvolací orgán zjistil,
Že nebyla dodrŽena časová posloupnost úkonů prováděných v řízení o KoPÚ dle $ 9 odst. 10 a 11

zákona, nebot' byl s PSZ nejprve seznámen sbor zástupcŮ a aŽ poté byl PSZ předloŽen DOSS
k uplatnění stanovisek.

Za Účelem zvýŠení kvality, zejména technického řešení pozemkových Úprav prováděných ve smyslu
zákona, byly na Státním pozemkovém Úřadě zřízeny Regionální dokumentační komise. Regionální
dokumentační komise pro Jihočeský kraj projednala PSZ dne 28. 5' 2018'

Dne 20. 6. 2018 byl PSZ schválen Zastupitelstvem obce Kladruby na svém zasedání.

V souladu s ust. $ 9 odst. 20 zákona byl návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky průběŽně
projednáván zpracovatelem. V případě' kdy se vlastníci k návrhu nového uspořádání pozemků
nevyjádřili, poboČka je písemně vyzvala, aby tak učinili ve stanovené lhůtě současně s upozorněním,
Že pokud se ve lhůtě 15 dnů nevyjádří, má se podle ust. S 9 odst. 21 zákona za to, že s novým
uspořádáním pozemků souhlasí.

odvolací orgán k tomuto uvádí, Že spisová dokumentace neobsahuje doklady o projednání nového
uspořádání pozemků s vlastníky, které jsou dle Přílohy 1 vyhlášky' části Vlll. Návrh nového uspořádání
pozemků, bodu 6, nedílnou součástí dokumentace návrhu KoPÚ. V případě, Že s vlastníky nebylo
provedeno osobní projednání, nebo se jednání vlastníci nezúčastnili, musí zpracovatel v souladu s kap.
11.2 Metodického návodu k provádění pozemkových úprav vyzvat vlastníky k vyjádření k návrhu
nového uspořádání pozemků. Rozeslání této výzvy musÍ být zpracovatelem doloŽeno (např. dokladem
o předání soupisů nových pozemků k poštovní přepravě). V této souvislosti zavazuje odvolací orgán
pobočku k doplnění spisové dokumentace o doklady prokazující skutečnost, že zpracovateljednal nebo
jiným způsobem kontaktovalvšechny dotčené vlastníky dříve, neŽ bylo pobočkou přistoupeno k postupu
podle ust. S 9 odst. 21zákona.

Rozdíl mezi původním a navrhovaným stavem podle ust. $ 10 zákona můŽe činit aŽ 10 % výméry,4 %
ceny a 20o/o vzdálenosti (dále jen ,,kritéria přiměřenosti")' Podle ust. $ 10 odst. 5 zákona snížení
nebo zvýšení ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemkŮ oproti původním pozemkŮm
nad rámec stanovených kritérií přiměřenosti lze provést jen se souhlasem vlastníka. Všechna
překročená kritéria přiměřenosti byla vlastníky odsouhlasena.

K překročení kritéria přiměřenosti ceny ve prospěch vlastníka se stanovením doplatku doŠlo u LV 60006
pro k.Ú. Kladruby u Strakonic. Uhrazení rozdílu ceny přesahující toto kritérium bylo vlastníkem
odsouhlaseno podle ust. $ 10 odst' 2 zákona (překročení kritéria ve prospěch vlastníka lze jen
za předpokladu, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium). odvolací
orgán zjistil, Že v soupisu nových pozemků pro předmětný LV byla zpracovatelem uvedena poznámka
,,Vlastník souhlasÍ suhrazením rozdílu ceny... - U jednopozemkového vlastnictví bude doplatek
poschválení Sborem zástupcŮ odpuštěn.''. Uvedení této poznámky zpracovatelem o upuštění od
doplatku v soupisu nových pozemků je chybné, neboť zpracovateli nepřísluší stanovovat postup
a předjímat výsledek při úhradě doplatku.

Pobočka podle ust. $ 11 odst. 1zákona oznámila na úředních deskách pobočky a příslušných obcí,
kde bylo moŽno od 23' 10. 2019 po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu KoPÚ. Zároveň
otom vyrozuměla známé účastníky řízení dopisem č.j' sPU 39828412019 ze dne 14. 10.2019
s upozorněním, do kdy mohou uplatnit k vystavenému návrhu námitky a připomínky u pobočky.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíŽí ($ 11 odst. 1 zákona). Během této lhůty
obdrŽela pobočka námitku vlastnÍka pozemků vedených na LV 15, 17,25,27,28,30,40, 53, 54,92
a 194, vše pro k.ú. Kladruby u Strakonic. Pobočka námitku projednala a upravený návrh nového
uspořádání pozemků zaslala vlastníkovi dopisem č.j. sPU 04985612020 ze dne 11' 2.2020.
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odvolací orgán uvádí, Že součástí spisové dokumentace není mapa návrhu KoPU vystavená
na příslušném obecním Úřadě v termínu od 23. 10.2019 po dobu 30 dnů' Tato skutečnost je V rozporu
s Přílohou 1 vyhlášky' neboť dle částiVlll. Návrh nového uspořádání pozemků, bodu 10, musí návrh
obsahovat mapu návrhu nového uspořádání pozemků s potvzením obce o jejím vystavení.

Následně došlo v průběhu řízení o KoPÚ k aktualizaci PSZ. Změna v PSZ spočívala v mírné Úpravě
trasy cesty Vcs-R' v navrŽení nových doplňkových cest a v doplnění opatření k ochraně ZPF. Sbor
zástupců byl s aktualizací PSZ seznámen dne 4. 3.2020. Aktualizaci PSZ schválilo Zastupitelstvo obce
Kladruby nazasedání konaném dne 13.3.2020 a Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice na zasedání
konaném dne 26. 11.2020. Mapa aktualizovaného PSZ byla opatřena razítky a podpisy zástupců těchto
obcí'

V této souvislosti odvolací orgán zjistil, Že aktualizace PSZ byla provedena po vystavení návrhu KoPÚ'
přičemŽ Zastupitelstvo obce Střelské Hoštice schválilo aktualizaci PSZ aŽ několik měsíců po vydání
rozhodnutío schválenínávrhu KoPÚ. Dále odvolacíorgán zjistil, Že aktualizace PSZ nebyla předloŽena
DoSs' což je Vrozporu s ust. $ 9 odst. 10 zákona. Jedná seozřejmou nezákonnost vedoucí
jednoznačně ke zrušení rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

odvolacÍ orgán ze spisové dokumentace dále zjistil' Že pobočka obeslala několik Účastníků řÍzení
dopisem č.j. sPU 15679712020 ze dne 13. 5' 2020 se sdělením o vystavení návrhu KoPÚ dle ust. $ 1 1

odst. 1 zákona. V dopise pobočka uvedla' Že ode dne 25. 5. 2020 je těmto účastníkům umoŽněno
po dobu 30 dnů nahlédnout na pobočce do zpracovaného návrhu KoPÚ. Těmto Účastníkům byla dána
moŽnost uplatnit u pobočky námitky a připomínky k vystavenému návrhu KoPÚ. odvolací orgán uvádí,
že ve spisové dokumentaci není dostatečně zdokladováno předmětné vystavení návrhu KoPÚ
na pobočce. Není tak jasné, jaká varianta návrhu KoPÚ byla vystavena. V odůvodněnÍ rozhodnutí
o schválení návrhu KoPÚ není tato procesní skutečnost uvedena. odvolací orgán k tomuto uvádí,
Že opakované vystavení návrhu KoPÚ pro vybrané účastníky řízení o KoPÚ nemá
v příslušných právních předpisech oporu. Nadto je třeba konstatovat, Že postupem, kteý pobočka
zvolila, porušila zásadu procesní rovnosti Účastníků řízenídanou ust' $ 7 odst. 1 správního řádu.

odvolací orgán zjistil, Že spisová dokumentace obsahuje pouze jedinou variantu mapy návrhu KoPÚ,
a to s datem vyhotovení k listopadu 2020. Dle tohoto data vyhotovení mapy návrhu KoPÚ je zřejmé,
Že tato varianta nemohla být předmětem vystavení návrhu dle $ l't odst. 1 zákona v termínu
od 23. 10.2019 ani v termínu od 25. 5.2020.

Dopisem č.j. SPU 23362312020 ze dne 7.7.2020 obdrŽeli účastníci ťízení pozvánku na závěrečné
jednání ($ 1 1 odst. 3 zákona) konané dne 29. 7 ' 2020, na kterém byly zhodnoceny průběh a výsledky
KoPÚ a vlastníci byli seznámeni s návrhem' o kterém bude rozhodnuto. Ze závěrečného jednání byl
vyhotoven záznam a prezenČnÍ listina, které jsou součástíspisové dokumentace.

Pobočkavydala podle ust. $ 11 odst' 4zákonadne27'8.2020 rozhodnutípod č.j. sPU 24595012020,
kteým byl návrh KoPÚ schválen. Toto rozhodnutí bylo doručeno vŠem známým Účastníkům řízení
a současně bylo podle ust. $ 1 1 odst. 5 zákona doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních
deskách pobočky, přísluŠných obecních Úřadů a zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup.
V rozhodnutíje uvedeno, Že předloŽený návrh odsouhlasilivlastníci 100 % z výměry 450,44 ha řešených
pozemků ve smyslu ust. $ 2 zákona (podle $ 11 odst. 4 zákonaje nutný souhlas vlastníků alespoň 60 %
výměry pozemků, které jsou řeŠeny ve smyslu ust' $ 2 zákona).

Z předloŽené spisové dokumentace odvolací orgán zjistil, Že přílohy rozhodnutí o schválení návrhu
KoPÚ, tj. soupisy nových pozemků, nejsou pevně spojeny stímto rozhodnutím. Podle kap. 11'4
Metodického návodu k provádění pozemkových Úprav součástí rozhodnutí o schválení návrhu, které
bude obsahem spisové dokumentace, jsou mj. originály soupisú nových pozemkťt
odsouhlasené/neodsouhlasené vlastníky' V případě souhlasŮ udělených postupem podle $ 9 odst. 21
zákona, je součástí tohoto rozhodnutí nepodepsaný soupis nových pozemkŮ s připojeným dokladem
o doručení. Doklad o doručení musí obsahovat č.j. dopisu, kteým byl vlastník vyzván PÚ
k odsouhlasení soupisu nových pozemků' S ohledem na způsob kompletace rozhodnutía příloh, které
tvoří nedílnou součást výroku je odvoláním napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. RovněŽ tento
nedostatekje důvodem ke zrušení rozhodnutí.
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K podanému odvolání uvádí odvolací orgán následující:

odvolací orgán nejprve zjišt'oval, zda nově uspořádané pozemky odvolatele splňujízákonem stanovená
kritéria přiměřenosti,t1' zda byl dodrŽen rozdíl mezi původním a navrhovaným stavem ($ 10 zákona).
Pozemky vedené na LV 378 pro k.ú. Kozlov nad otavou byly navrŽeny tak, že rozdíl mezi původním
a navrhovaným stavem činí +0,2 % ve výměře (zvýšení o 23 m2 oproti původní výměře), +0,4 oÁ v ceně
(zvýšenío 800,- Kč oproti původníceně)a +0,1 % ve vzdálenosti (rozdílvzdálenosti o 2 m). Návrhem
nedošlo k překročení kritérií přiměřenosti dle ust. $ 10 zákona a odvolatel tak nebyl nijak na svých
vlastnických právech krácen.

odvolatel ve svém odvolání s odkazem na ust. $ 2 zákona uvádí: ,,1. Z napadeného rozhodnutí není
zřejmé, Že by bylo řízení o pozemkových úpravách sledovalo veřejný zájem, proto nejen Že nebyla
splněna obligatornÍ podmínka pro zahájenÍ tohoto řÍzení, ale napadené rozhodnutí je v tomto směru
n e p řezko u m atel n é p ro nedostate k d Ůvod Ů."

ŘÍzení o KoPÚ bylo pobočkou zahájeno dle ust. $ 6 odst. 1 zákona, a to na základě podnětu obce
Kladruby. Pobočka poŽadavek na zahé4ení KoPÚ posoudila a shledala naléhavost a Účelnost provedení
pozemkových Úprav.

odvolací orgán doplňuje odůvodnění rozhodnutí správního orgánu prvního stupně konstatováním
skutečnosti, Že veřejný zájem předmětných KoPÚ spočívá v zajištění zpřístupnění pozemků a v
navrŽení opatření proti vodní erozi, vodohospodářských opatření (navrŽena vodnÍ nádrŽ) a opatření
k ochraně a tvorbě Životního prostředí. Absence těchto Údajů v odůvodnění napadeného rozhodnutí
pobočky není závaŽným pochybením, nebot' dle rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.29 A2512016-
123 ze dne í6. 2'2018 ,,rozhodnutí správního orgánu pruního stupně tvoří s rozhodnutím o odvolání
jeden celek, a proto je moŽné dílčí části odŮvodnění doplnit i v druhostupňovém rozhodnutí. Podstatné
je, Že žalovaný nenahradil Úvahy správního orgánu pruního stupně'"

Nadto odvolací orgán odkazuje na názor Krajského soudu v Brně, který v rozsudku č.j.
30 A6412013 - 60 ze dne 25' 6.2015 uvedl, Že ,,Soud k věci nejprve uvádÍ, Že řízení o pozemkových
Úpravách je sice správním řízením ($ 24 odst. 1 zákona o pozemkových Úpravách), jde vŠak o řízení
velmi specifické, a to jak s ohledem na jeho předmět (kde jde o změnu vlastnického práva a jiných
věcných práv k pozemkŮm v řádech stovek případŮ), tak i okruh ÚčastníkŮ (obvykle mnoho desítek
osob), ale i jeho samotný Účel. Právě posledně zmiňovaná charakteristika - Účel řízení - je pro
posouzení věci velmi podstatná. ŘÍzeni o pozemkových Úpravách je totiŽ vŽdy vedeno ve veřejném
zájmu a zahajováno je ex officio ($ 2, $ 6 odsť. 1 aŽ 3 zákona o pozemkových úpravách). Tento veřejný
zájem je pak v zákoně ($ 2) definován: jde jednak o zajištění podmínky pro zlepšení kvaliý života
ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepŠovánÍ
konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení Životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých ÚčinkŮ povodní a řeŠení odtokových
poměrŮ v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny a jednak o vývoření podmínek pro racionální
hospodaření vlastníkŮ pŮdy (zde se veřejný zájem setkává s jednotlivými partikulárními zájmy
soukromými).".

Dále odvolatel namítá: ,,2. Dle $ 5 odsť' 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 15 členy,
resp. 1 náhradník'"

Námitce odvolatele nelze přisvědčit, nebot' sbor zástupců byl v souladu s ust. $ 5 odst. 5 zákona
ustanoven na Úvodním jednání v počtu 15 členů. Zápis z úvodního jednání, jehoŽ součástíje volba
sboru, je uloŽen ve spisové dokumentaci. Na úvodní jednání byl odvolatel pozván dopisem č.j.
sPU 07059612017 ze dne 15. 2. 2017, kteý si převzal do vlastních rukou dne 17. 2. 2017 ' Pozvánka
obsahovala mj' informaci o tom, Že na Úvodním jednání proběhne volba sboru zástupců dle ust. $ 5
odst. 5 zákona. odvolatel se však jednání nezúčastnil.

Tvzení odvolatele ,,3. z s 8 odsť. 1 zákona vyplývá povinnost pozemkového Úřadu doručit vlastnÍkŮm
soupis nárokŮ, účastníkovi však tento soupis nebyl doručen." je nepravdivé. Spisová dokumentace
obsahuje doklad o doruěení soupisu nároků odvolateli dne 27. 12.2017. Ve stanovisku pobočky
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k podanému odvolánÍ je navíc uvedeno: ,,K doručenému soupisu nárokŮ byla podána námitka
prostřednictvím AdvokátnÍ kanceláře Nocarová Partners Advokáti s.r.o., V Jirchářích 4, 110 00 Praha 1,

na základě nepřesně formulované plné moci. Námitka byla pobočkou posouzena a dopisem č'j. sPU
049872/2018 ze dne 20. 3. 2018 vysvětlena.''". Z uvedeného je nesporné, Že tento soupis nároků byl
odvolateli doručen.

V odvolání dále odvolatel uvádí: ,,4' Ustanovení $ 9 odsť. 1 zákona stanovÍ, Že pozemkový Úřad zajistí
odborné zpracování návrhu pozemkových úprav nebo jej sám zpracuje' V projednávaném případě byl
zpracovatelem návrhu pozemkových Úprav lng' Josef Honz, jenž vypracovaltento návrh jako soukromá
podnikající osoba' Současně7'e však lng. Josef Honz starostou obce Lnáře, jemuž je podle $ 4 odst. 1

písm. a) zák. č. 159/2006 Sb. zakázáno podnikat. lng' Honz proto při vypracování návrhu pozemkových
Úprav poruŠil uvedený zákon, proto k návrhu pozemkových Úprav nelze přihlížet.''

odvolacímu orgánu nepřísluší posuzovat oprávněnost podnikání zpracovatele z hlediska zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve zněnípozdějších předpisů. V rámciodvolacího řízeníodvolacíorgán
zkoumá, zda postup řízení o KoPÚ a rozhodnutí vydané správním orgánem prvního stupně jsou
v souladu s příslušnými právními předpisy, podle kteých jsou pozemkové Úpravy prováděny.
Skutečnost, Že jezpracovatel starostou obce, nemá dopad nařízení o KoPÚ, nebot'obec Lnáře není
Účastníkem předmětnéhořízení o KoPÚ a ani v těchto KoPÚ nemá jinézé4my.

Jako další námitku odvolatel uvádí: ,,5' D/e $ 9 odst. 11 zákona má zastupitelstvo obce povinnost schválit
plán společných zařízení, avšak z veřejně dostupných zdrojŮ nelze zjistit, zda k tomu tak skutečně bylo.
Z uvedeného dŮvodu pak ani nelze posoudit, zda byl plán společných zařízení v souladu s Územně
plánovací dokumentací ($ 9 odsť' 15 zákona)."

odvolací orgán uvádí, Že PSZ byl schválen Zastupitelstvem obce Kladruby na svém zasedání dne
20.6.2018. Aktualizaci PsZ schválilo Zastupitelstvo obce Kladruby na zasedání konaném
dne 13.3'2020 aZastupitelstvoobceStřelskéHošticenazasedánímkonanémdne26. 11.2020.Podle
ust. $ 93 odst. 3 zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, Že zasedánÍ
zastupitelstva obce je veřejné' Z uvedeného vyplývá, Že odvolatel měl moŽnost Účastnit se jednání
zastupitelstev obcí a tím si ověřit schválení PSZ. odvolací orgán dále uvádÍ, Že kaŽdý účastník řízení
má dle ust. $ 38 odst. í správního řádu právo nahlíŽet do spisu a přesvědčit se tak, Že k danému úkonu
došlo.

odvolatel dále namítá'' ,,6. Zpracovatel návrhu je dle $ 9 odsÍ. 20 zákona povinen v prŮběhu jeho
zpracování povinen jeho zpracování projednávat s dotčenými vlastníky, přičemž s Účastníkem toto
nikdy projednáno nebylo a jeho souh/as nebyl dán.".

Vzhledem k tomu, Že spisová dokumentace obsahuje odsouhlasený soupis nových pozemků
odvolatelem' ktený vŠak nebyl podepsán na základě. pozdější výzvy pobočky dle ust. $ 9 odst. 21
zákona, je zřejmé' Že k pro.1ednání návrhu KoPU zpracovatelem s odvolatelem došlo. Tento
odvolatelem.podepsaný soupis nových pozemků je dostatečným důkazem o proběhlém projednání
návrhu KoPU dle ust. $ 9 odst. 20 zákona.

Dalším bodem odvolání je námitka: ,,7. Účastník má za to, Že nebyta sptněna podmínka svolání
kontrolního dne ve smyslu $ 9 odsÍ. 24 zákona.''

Dle spisové dokumentace odvolací orgán zjistil, Že kontrolní dny proběhly v rámci řízení o KoPÚ
v souladu s ust. $ 9 odst. 24 zákona, a to Ve dnech 13. 12. 2016, 10. 4' 2017, 1 9. 3. 2018, 14' 3. 2019,
26.6.2019 a 4. 6.2020. Zápisy o konání kontrolních dnů jsou součástí spisové dokumentace.

K námitkám odvolatele ,,8' Účastníkovi nebyt ve smyslu $ í0 odsť. 1 zákona navržen pozemkovým
Úřadem nový pozemek, kteý by odpovídal pŮvodnímu pozemku cenou, výměrou, vzdáleností
a druhem." a ,,9. Z dŮvodu uvedeného v bodě 8 výše tudíŽ účastník ani nemohl a nedal souh/as se
snížením či zvýšením ceny, výměry a vzdálenosti nově navrhovaných pozemkŮ oproti pŮvodním
pozemkŮm ($ í0 odsť. 5 zákona)." odvolacíorgán uvádí, Že kritéria přiměřenosti (s 10 zákona) nebyla
překročena, přičemŽ návrh nového uspořádánÍ byl odvolatelem odsouhlasen podpisem soupisu nových
pozemků. Podrobné zhodnocení návrhu nového uspořádání pozemků odvolacím orgánem je uvedeno
v úvodu vypořádání námitek odvolatele.
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K odvolací námitce odvolatele ,,1O. Účastník nebyt ve smyslu $ í í odsf. 1 zákona vyrozuměn o vystavení
návrhu.'' uvádí odvolací orgán, Že odvolatel byl informován o vystavení návrhu dopisem č.j'
sPU 39828412019 ze dne 14. 10'2019 s upozorněním, do kdy můŽe uplatnit k vystavenému návrhu
námitky a připomínky u pobočky. Dle dokladu o doručení byl dopis odvolatelem převzat dne
17. 10.2019.

odvolatel dále uvádí: ,,11. V řízení nebyla dodrŽena podmínka proporcionality ve smyslu $ 2 odst' 3 zák'
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějŠích předpisů, tedy zásah do práv účastníka nebyl
přiměřený, neboť bylo do jeho Ústavně garantovaného práva vlastnit majetek zakotveného v čl. 11
Listiny základních práva a svobod nadmíru zasaženo."

Ktomuto odvolací orgán uvádí, Že pozemkové úpravy se provádí ve veřejném zájmu vsouladu
se zákonem a nedochází při nich k porušení Listiny základních práv a svobod. Tomuto nasvědčuje
i názor Krajského soudu v Hradci Králové, ktený v rozsudku č.j. 30 

^ 
1012016 _ 92 ze dne 27. 1.2017

uvedl, Že ,,k povaze tohoto typu řízení se již v minulosti vyjadřoval opakovaně i Ústavní soud, a to např.
vrozhodnutí publikovaném ve Sbírce zákonŮ pod č. 152/1998. Závěry uvedené vtomto plenárním
závěru se slce vztahují k předcházející úpravě pozemkových Úprav (viz zákon č. 284/1991 Sb./, 7sou
však pouŽitelné i za Účinnosti úpravy současné, neboť ta je vystavěna na stejných principech. Ústavní
soud především konstatoval, že pozemkové Úpravy nelze ztotoŽnit s pojmem vyvlastnění; ve své
podstatě se jedná o hromadnou dobrovolnou směnu vlastnických práv dotčených pozemkŮ. Jde
nicméně o natolik intenzivní zásah do stávajících vlastnických vztahŮ k nemovitostem, že při jeho
realizacije nutno uplatňovat ÚstavnÍ kautely vyplývající z čl. 11 odst' 4 Listiny základních práv a svobod,
které připouštějí vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva pouze ve veřejném zájmu,
na základě explicitního zákonného zmocnění a za odpovídající náhradu.'' Ve stejném smyslu se dále
vyjádřil Nejvyššísprávnísoud v Brně, který v rozsudku č.j. 5 A 2712002 - 86 ze dne21. 3' 2007 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 iexistencÍ veřejného zájmu
na provádění pozemkových Úprav' obdobně i z vlastního procesu schvalování návrhu pozemkových
Úprav plyne, že rozhodující je souhlas s navrŽenými 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 zájem na provedení pozemkových Úprav; především však i proto, že by podle
požadavkŮ přiměřenosti nemělib'ýt zasaŽeni na svých právech podstatným zpŮsobem, neboť i k jejich
prospěchu byly pozemkové úpravy plánovány a provedeny. ltěmto vlastníkům má realizace
pozemkových úprav přinést uŽitek, byť se sami mŮžou cítit poškozeni a znevýhodněni. Podmínky
k racionálnímu 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 být většinové."

Jako poslední bod odvolání uvádí odvolate|,,12' Účastník konečně uvádí, že mu vprŮběhu cetého
procesu nebylo řádně doručováno' Například mu nebyly doručeny, jak je uvedeno např. na straně 3
napadeného rozhodnutí ,,soupisy nárokťt vlastníkŮ pozemkŮ podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti
a druhu, a to včetně uvedenÍ omezenívyplývajícÍch ze zástavního práva, předkupního práva a věcného
břemene."

odvolací orgán ze spisové dokumentace zjistil, Že v rámci řízení o KoPÚ bylo odvolateli řádně
doručováno. Doklady o doručení písemností do vlastních rukou odvolatele jsou součástí spisové
dokumentace. Data doručení jednotlivých dokumentů odvolateli uvedl odvolací orgán výše
ve vypořádání s jednotlivými námitkami odvolatele.

Závěrem je třeba konstatovat, Že námitky odvolatele byly odvolacím orgánem vyvráceny, a tedy
shledány nedůvodnými' AvŠak, jak bylo shora uvedeno, odvolací orgán shledal rozpory se zákonem,
které vyplýva1í zdoloŽené spisové dokumentace, a proto v dalším řízení zavazuje správníorgán prvního
stupně k doplnění řízení v tomto směru:

- Dodatečně zaslat zápis z ÚvodnÍho jednání všem účastníkům řízení o KoPÚ.
- Přepracovat soupis nových pozemků, ve kterém zpracovatel uvedl poznámku o odpuŠtění od

doplatku za překročení kritéria ceny se souhlasem sboru zástupců.
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- PředloŽit aktualizaci PsZ k uplatnění stanovisek dotčených orgánů dle ust. $ 9 odst. 10 zákona.
- Doplnit do spisové dokumentace doklady o projednání nového uspořádání pozemků s vlastníky.
- Zajistit vystavení konečné verze návrhu KoPÚ pro všechny Účastníky řízenív souladu s ust.

s í1 odst. 1 zákona a provést závěrečné jednání za účelem seznámení vlastníků
se skutečnostmi o nichŽ bude rozhodováno. V této souvislosti odvolací orgán upozorňuje
správní orgán prvního stupně, Že jakékoliv Úpravy návrhu KoPÚ provedené po uskutečněném
závěrečném jednán í jsou nezákonné.

Dále pobočkazlistí, Že přílohou nového rozhodnutío schválení návrhu KoPÚ budou originály soupisů
nových pozemků, jak je stanoveno V kap. '11.4 Metodického návodu k provádění pozemkových Úprav,
z důvodu průkaznosti deklarovaného procenta souhlasů.

odvolací orgán v souladu s ust. $ 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení,
které mu předcházelo, s ohledem na existenciveřejného zajmu, deklarovanou v ust. $ 2 zákona. V řízení
byly shledány takové nedostatky a rozpory se zákonem, které vedly k jeho zruŠení a vrácení správnímu
orgánu prvního stupně k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí.

Pouěení o odvo!ání:
Proti tomuto rozhodnutíse nelze dle ust. $ 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

.l '/
/Ú/'?č:_ //

Mgr. Jaroslava Kosejkóvá
ředitelka

odboru pozemkových Úprav
Státnípozemkový úřad

Rozdělovník:
l. Do datové schránky obdží:

- Účastníci řízení - viz příloha tohoto rozhodnutí, která je jeho součástí.

ll. ostatním účastníkům řízení se podle ust. $ 11 odst. 7 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou
vyhláškou, vyvěŠenou po dobu 15 dnů na úřední desce:

- Státního pozemkového Úřadu, Husinecká 1024I1'la, 130 00 Praha 3,

- Státního pozemkového Úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj, Pobočky
Strakonice,

- obecního úřadu Kladruby,
- obecního úřadu Štěchovice,
- obecního úřadu Kalenice,
- obecního úřadu Střelské Hoštice.

lll' Státní pozemkový Úřad, Krajský pozemkový Úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice - 6x
tj. 1x originál pro pobočku + 5x se Žádostí o zajištěnívyvěšenítohoto 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 (zajistí Ústředí).
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