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ROZHODNUTÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko (dále jen
„pozemkový úřad“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 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“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),
rozhodl
podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona takto:
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pamětice na Moravě, zpracovaný
jménem SELLA & AGRETA s.r.o. (společnost), T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, pod číslem
zakázky 123-2016-523202 Alenou Truhličkovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování
pozemkových úprav,
se schvaluje.
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení dle ustanovení § 5 zákona, kteří se dle § 68 správního řádu uvádí ve výroku
rozhodnutí, jsou z důvodu velkého počtu uvedeni v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je součástí
výroku.

ODŮVODNĚNÍ
Řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pamětice na Moravě (dále jen
„KoPÚ“), zahájilo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Blansko veřejnou vyhláškou
čj. 141629/2012-MZE-130753, která byla od 13. srpna 2012 po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední
desce pozemkového úřadu, úřední desce Obecního úřadu Pamětice a elektronické úřední desce
pozemkového úřadu (na adrese www.eagri.cz) umožňující dálkový přístup. Poslední den
patnáctidenní lhůty, tj. 28. srpen 2012, je podle § 6 odst. 5 zákona dnem zahájení KoPÚ.
Úřední osobou oprávněnou k provádění úkonů správního orgánu spojených s řízením o KoPÚ byl dle
§ 15 odst. 2 správního řádu pověřen ředitelem pozemkového úřadu Ing. Zdeněk Dinga. Od 1. února

2016 byla jako oprávněná úřední osoba k provádění úkonů správního orgánu pověřena Ing. Jaroslava
Novotná a od 1. září 2016 je oprávněnou úřední osobou Ing. Vladislav Čípek.
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových
úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu
s názvem Státní pozemkový úřad. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které
souvisejí s činností bývalých pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává
Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 citovaného zákona). Podle ustanovení § 2 citovaného zákona
Státní pozemkový úřad zřizuje pro řízení o pozemkových úpravách podle zákona pobočky krajských
pozemkových úřadů. Tyto pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního
stupně. V souladu s ustanovením § 22 odst. 8 citovaného zákona, pokud byl zpracovaný návrh
pozemkových úprav vystaven k veřejnému nahlédnutí ke dni nabytí účinnosti citovaného zákona,
dokončí se řízení o pozemkových úpravách podle dosavadních právních předpisů. Pokud byl
zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven k veřejnému nahlédnutí po dni nabytí účinnosti
citovaného zákona, dokončí se řízení o pozemkových úpravách podle zákona, což se vztahuje
i na řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Pamětice na Moravě (návrh byl vystaven
v r. 2018).
Důvodem zahájení KoPÚ byla žádost vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním
území Pamětice na Moravě (požádali vlastníci 146,4827 ha, celková výměra zemědělské půdy v době
zahájení řízení byla 230,7687 ha). Podle § 6 odst. 3 zákona pozemkový úřad v tomto případě zahájí
řízení o pozemkových úpravách.
Obvod KoPÚ stanovil pozemkový úřad po dohodě s Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrálním pracovištěm Boskovice (dále jen „katastrální úřad“) a obcí Pamětice v souladu
s ustanovením § 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a
náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen "vyhláška") a to tak, že do obvodu KoPÚ je
zahrnuto celé katastrální území Pamětice na Moravě, vyjma zastavěných částí obce. Všechny
pozemky v obvodu KoPÚ jsou pozemky řešené ve smyslu § 2 zákona. Nejsou zde žádné pozemky, u
nichž by se pouze obnovoval soubor geodetických informací (dle § 3 odst. 2 zákona). Kromě obvodu
byla pozemkovým úřadem stanovena i forma pozemkových úprav (§ 4 odst. 1 zákona) - komplexní
pozemkové úpravy.
Smlouva o dílo na zpracování návrhu KoPÚ byla uzavřena dne 11. února 2016 mezi objednatelem
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko a zhotovitelem SELLA & AGRETA s.r.o.
(společnost), T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň. Zhotovitel je složen ze tří společníků, kterými jsou
SELLA & AGRETA s.r.o., T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň (zpracování vlastního návrhu
pozemkových úprav), Geodetales Chrudim s.r.o., K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV (geodetické
práce) a ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové (zpracování návrhu plánu
společných zařízení).
O zahájení řízení o KoPÚ pozemkový úřad podle § 6 odst. 6 zákona písemně vyrozuměl (přípisem
čj. SPU 250099/2015 ze dne 14. května 2015 a čj. SPU 291202/2016 ze dne 9. června 2016) dotčené
orgány státní správy a požádal je o stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů
(v rámci jejich působnosti).
Účastníky řízení o KoPÚ jsou podle § 5 odst. 1 zákona vlastníci pozemků řešených podle § 2 zákona,
fyzické i právnické osoby, jejichž vlastnická a jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením KoPÚ
úprav přímo dotčena. Dalším účastníkem řízení jsou obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky
zahrnuté do obvodu pozemkových úprav. Účastníky řízení jsou i obce sousedící s obvodem
pozemkových úprav, pokud přistoupí jako účastník řízení na výzvu pozemkového úřadu. Dopisem
čj. SPU 228605/2016 ze dne 3. května 2016 byly vyzvány obce, sousedící s obvodem KoPÚ, tj. obec
Vanovice, městys Knínice, obec Sudice, obec Vísky a město Letovice k účasti na řízení o KoPÚ. Jako
účastník řízení přistoupila obec Vísky, město Letovice, městys Knínice a obec Sudice. Obec Vanovice
je účastníkem z titulu vlastníka na LV č. 160 v k. ú. Pamětice na Moravě.
Podle ustanovení § 18 odst. 2 správního řádu jsou údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby
jméno, příjmení, datum narození, a místo trvalého pobytu. Z důvodu využití výsledků pozemkových
úprav pro obnovu katastrálního operátu se při řízení o pozemkových úpravách používá v zájmu
jednoznačné identifikace i rodné číslo (§ 5 odst. 2 zákona).
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V rámci přípravných prací byl proveden podrobný průzkum území a zpracována analýza řešeného
území z hlediska užívání pozemků, dopravní infrastruktury, erozní ohroženosti, ekologické stability,
nadzemních i podzemních vedení apod. Byla provedena revize stávajícího bodového pole. Doplnění
bodového pole po dohodě s katastrálním úřadem nebylo prováděno. Celé řešené území bylo
polohopisně zaměřeno. Byly zaměřeny prvky potřebné pro návrh pozemkových úprav jako sloupy
elektrického vedení, soliterní prvky (kříže, stromy, apod.), polní a lesní cesty, terénní stupně, stavby,
oplocení, propustky, rozhraní druhů pozemků apod.). Měřické práce probíhaly do konce října 2016.
Došlo také k aktualizaci místního (názvy místních částí, ulic, obcí) a pomístního (polní tratě, vodní
toky, terénní útvary, přírodní útvary) názvosloví. Zpracovatel návrhu po projednání s obcí vyhotovil
seznam změn názvosloví včetně zákresu do mapového listu a v únoru 2019 zaslal prostřednictvím
katastrálního úřadu ke schválení k ČÚZK (dle Metodického a organizačního pokynu k aktualizaci
místního
a pomístního názvosloví při obnově katastrálního operátu č.j. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna
2011).
K vyjádření a zaslání podkladů byli vyzváni správci sítí a organizace, mající zde své zájmy (přípisem
čj. SPU 243479/2015 ze dne 14. května 2015 – vyzváno 31 organizací). V rámci přípravných prací se
vyhodnocovaly mapové podklady, územně plánovací dokumentace, byla vyhotovena vlastnická mapa
řešeného území v digitální podobě. Zjišťovaly se nesoulady mezi stavem v katastru nemovitostí
a stavem v terénu, způsob užívání pozemků, stav dopravní infrastruktury, degradace půdy,
heterogenita pozemků, zjištění projevů vodní a větrné eroze, rozmístění a stav ochranné zeleně a
dalších prvků významných pro tvorbu a ochranu krajiny včetně uchování krajinného rázu (například
větrolamy, meze, dřeviny rostoucí mimo les), výskyt skládek odpadů, sloupů elektrického vedení,
studní, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, popřípadě dalších specifických zvláštností území.
Vyhodnocovaly se podmínky od dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dotčených organizací.
Dne 22. března 2017 se v sále kulturního domu v Paměticích konalo úvodní jednání, na které byli
pozváni všichni známí účastníci řízení o KoPÚ. Účastníci zde byli seznámeni s účelem, formou
a obvodem KoPÚ. Byli seznámeni s právními předpisy, podle kterých se pozemkové úpravy provádějí
a podrobně jim byl vysvětlen postup KoPÚ včetně jednotlivých úkonů, u kterých je nutná jejich
spolupráce (zjišťování průběhu hranic, projednávání a odsouhlasení soupisů nároků, projednávání
návrhu nového uspořádání pozemků) a kde je bude zastupovat sbor zástupců. Byli seznámeni s tím,
co je to plán společných zařízení a co je jeho obsahem. Na úvodním jednání byl v souladu
s ustanovením § 5 zákona zvolen sbor zástupců. Volení členové sboru zástupců – Čermák Miroslav,
Klíč Květoslav, Kohoutek František, Lebiš Přemysl, Lizna Petr, Růžička Pavel, Staněk František,
Ševčík Václav, Vondál Ladislav, Alexa Miroslav (náhradník); nevolení členové – Čípek Vladislav Ing.
(za pozemkový úřad), Staněk Jaroslav (za obec Pamětice). Byl zde projednán postup při stanovení
nároků
vlastníků
a dohodnut bod, od kterého se měří vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků (zvolena kaple
uprostřed obce). O průběhu úvodního jednání byl pořízen zápis, jehož přílohou je prezenční listina.
Jednání sboru zástupců se konala 22. března 2017 (první jednání sboru zástupců, po úvodním
jednání, volba předsedy sboru - Květoslav Klíč), 4. dubna 2017 (schválení jednacího řádu,
projednávání jednotlivých opatření PSZ, informace o tvorbě GEONAMES), 9. května 2017
(projednávání návrhu PSZ), 27. září 2017 (projednávání jednotlivých prvků PSZ dle skupin opatření),
28. listopadu 2017 (společné jednání sboru zástupců a zastupitelstva, podrobné seznámení členů
sboru s PSZ), 18. června 2018 (jednání svoláno kvůli nedostatku výměry půdy pro PSZ), 29. června
2018
(souhlas
členů
sboru
s krácením vlastníků pro potřebu PSZ), 27. února 2019 (seznámení členů sboru s námitkami proti
vystavenému návrhu, stanovení priorit, projednání úhrady dle § 10 odst. 2 zákona).
Pozemkový úřad v průběhu řízení o pozemkových úpravách svolává dle § 9 odst. 24 zákona kontrolní
dny, na které přizve zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů, je-li jejich účast potřebná.
Kontrolní dny se konaly 4. října 2017 a 27. února 2019.
Pro zjišťování průběhu hranic pozemků byla vedoucím pobočky Blansko, po dohodě s katastrálním
úřadem, jmenována v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona, komise ve složení: předseda
komise Ing. Jaroslav Trávníček (Geodetales s.r.o.); členové komise Ing. Zdeněk Jelínek (Katastrální
úřad Boskovice), Ing. Drahomíra Starová (Katastrální úřad Boskovice), Ing. Anna Vybíralová
(Katastrální úřad Boskovice), Ing. Vladislav Čípek (Pozemkový úřad Blansko), Martina Skotáková
(Pozemkový úřad Blansko), Jaroslav Staněk (Obec Pamětice), Dominik Dračka (Obec Pamětice), Ing.
Helena Janoušková (MěÚ Letovice, Odbor výstavby a ŽP) a Alena Truhličková (SELLA & AGRETA
s.r.o.).
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Zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ se provádělo ve dnech 21. až 24. února 2017. Kromě
členů komise pro zjišťování průběhu hranic byli ke zjišťování průběhu hranic přizváni vždy i vlastníci
pozemků z obou stran šetřené hranice. Předmětem zjišťování průběhu hranic byly hranice pozemků
tvořící vnitřní obvod KoPÚ (kolem zastavěné části obce) a hranice pozemků tvořící vnější obvod KoPÚ
na
rozhraní
s katastrálními územími Drválovice, Kladoruby a Sudice u Boskovic. Průběh hranic s katastrálními
územími Knínice u Boskovic a Vísky u Letovic zjišťován nebyl, protože tyto hranice již byly vyšetřeny
v rámci pozemkových úprav prováděných v těchto katastrálních územích. Výsledkem zjišťování
průběhu hranic je stanovení přesné polohy lomových bodů hranice obvodu KoPÚ, které jsou
zaměřeny a určeny v souřadnicích v souřadném systému S-JTSK.
Výměra obvodu KoPÚ určená ze souřadnic je 328,6599 ha, výměra ze součtu výměr vlastnických
parcel činí 327,6858 ha. Nároky vlastníků proto (podle čl. 9.2.1 Metodického návodu k provádění
pozemkových úprav) nebyly upravovány opravným koeficientem (opravný koeficient je zde roven
1,00) podle § 8 odst. 1 zákona.
V dalším průběhu KoPÚ došlo k rozšíření obvodu o 62 m² (z pozemku p.č. 436), a to z důvodu
umístění cesty HC 47. Šetření průběhu této hranice bylo provedeno 22. ledna 2018. Výsledná výměra
obvodu KoPÚ určená ze souřadnic tedy činí 328,6661 ha.
Na upřesnění obvodu byly vypracovány geometrické plány č. 259,304-225/2016 pro průběh vlastníky
zpřesněné hranice pozemků, č. 261,127,127-225/2016 pro průběh vlastníky zpřesněné hranice
pozemků, č. 262,128-225/2016 pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, průběh
vlastníky zpřesněné hranice pozemků, č. 263-225/2016 pro rozdělení pozemku, změnu hranic
pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků a č. 264-225/2016 pro rozdělení pozemku,
změnu hranic pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemků, které byly přípisem čj. SPU
258812/2017 ze dne 31. května 2017 předány katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí.
Přesným určením obvodu KoPÚ byly vymezeny pozemky, které jsou předmětem KoPÚ bez ohledu
na dosavadní způsob využití a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Dopisem čj. SPU
304555/2019 ze dne 17. července 2017 byl katastrálnímu úřadu zaslán seznam parcel dotčených
pozemkovými úpravami k vyznačení poznámky o zahájení pozemkových úprav dle § 9 odst. 7 zákona.
Pozemky, které do obvodu KoPÚ nebyly zahrnuty, jsou nadále v katastru nemovitostí evidovány podle
dosavadní evidence a nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.
Zjišťování průběhu hranic bylo provedeno také v lokalitě Amerika, kde se nepředpokládala změna
v umístění pozemků po KoPÚ. Zjišťován zde byl průběh hranic tak, jak je uznáván vlastníky, resp. jaký
by měl být po KoPÚ. Lomové body takto vyšetřených hranic byly zaměřeny a do návrhu nového
uspořádání byly tyto hranice převzaty.
Před zpracováním soupisu nároků se dle § 11 odst. 1 vyhlášky prověřovaly nesoulady u druhů
pozemků, tj. mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí a stavem ve skutečnosti v terénu.
Zpracovatelem návrhu KoPÚ byl vyhotoven návrh na změnu druhů pozemků, který byl předložen na
ústním jednání konaném dne 5. června 2017 na Odboru ŽP, Městského úřadu Boskovice.
V písemném vyjádření k navrženým změnám v druzích pozemků ze dne 1. srpna 2017 čj. DMBO
11965/2017/TOŽP/Mz Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice uvádí,
že k navrženým změnám nemá námitek.
Po přesném stanovení obvodu KoPÚ, vymezení okruhu vlastníků pozemků a projednání návrhu změn
druhů pozemků, byl každému vlastníku vypočten jeho vstupní nárok, se kterým vstupuje do KoPÚ.
Pro každého vlastníka pozemků, ležících v obvodu KoPÚ, zpracovatel návrhu KoPÚ vyhotovil tzv.
soupis nároků, který obsahuje soupis všech jeho pozemků, ležících v obvodu KoPÚ, s uvedením jejich
výměry, ceny, vzdálenosti od vztažného bodu a druhu pozemku (uvedeny druhy pozemků dle
skutečnosti v terénu; v poznámce uveden stav evidovaný v katastru nemovitostí), včetně omezení
vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. Cena jednotlivých
pozemků byla určena podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 441/2013 Sb., (cenové předpisy platné v době
vyložení soupisu nároků) na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které
vyjadřují pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, mající vliv na produkční
schopnost zemědělské půdy a její ekonomické zhodnocení. Při oceňování zemědělských pozemků je
pro
stanovení
nároků
v řízení o pozemkových úpravách použita základní cena, která se zjistí podle BPEJ evidovaných
v celostátní databázi a vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. U pozemků s lesním
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porostem, sadů a zahrad je v soupisu nároků uvedeno i ocenění porostů (o ocenění porostů
na pozemcích evidovaných s jiným druhem pozemku nikdo nepožádal). Ostatní údaje jsou převzaty
z podkladů evidovaných v katastru nemovitostí. Součet výměr a cen jednotlivých pozemků a jejich
průměrná vzdálenost od vztažného bodu tvoří vstupní nárok vlastníka do KoPÚ, kterému musí
přiměřeně odpovídat pozemky vystupující z KoPÚ. Porovnání nově navrhovaných pozemků
s původními se provádí vždy za všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí na jednom listu
vlastnictví (§ 21 odst. 1 vyhlášky). Má-li vlastník na listu vlastnictví (dále jen „LV“) evidovány i další
pozemky, které neleží v obvodu KoPÚ, jsou uvedeny v soupisu nároků informativně také, ale
odděleně (netvoří vstupní nárok).
Soupisy nároků byly dopisem čj. SPU 393108/2017 ze dne 25. srpna 2017 zaslány všem vlastníkům,
jejichž pobyt byl znám (resp. zástupcům z plné moci), ke kontrole a odsouhlasení. Spolu se soupisy
nároků byl vlastníkům zaslán dotazník, ve kterém mohli uvést své záměry, s pozemky řešenými
v pozemkových úpravách. Od 5. září 2017 byly soupisy nároků vyloženy po dobu 15 dnů k nahlédnutí
na Obecním úřadě Pamětice a na pozemkovém úřadě. Ve dnech 15. a 18. září 2017 bylo možno
soupisy nároků projednat se zpracovatelem na Obecním úřadě Pamětice. Námitky k soupisu nároků
mohli vlastníci uplatnit ve lhůtě do 27. září 2017. Byla uplatněna jedna námitka od vlastníka z LV č. 5
(vyjádřil nesouhlas se změnou stávajícího uspořádání pozemků).
Soupisy nároků byly vyhotoveny pro 127 vlastníků, evidovaných na 101 LV a obsahovaly celkem 989
řešených parcel.
V rámci řízení o KoPÚ dochází k vypořádání podílového spoluvlastnictví u vlastníků evidovaných na 4
listech vlastnictví (LV č. 6, 40, 244 a 225) způsobem dle § 9 odst. 16 zákona tak, že se
spoluvlastníkům připočte k jejich nároku (§ 8 odst. 1 zákona) část odpovídající spoluvlastnickému
podílu
k předmětnému pozemku; jestliže spoluvlastník kromě spoluvlastnického podílu nevlastní jiný
pozemek, tvoří tento spoluvlastnický podíl samostatný nárok.
Návrhu nového uspořádání pozemků předchází zpracování plánu společných zařízení (dále jen
„PSZ“). Obsahem plánu jsou opatření, sloužící ke zpřístupnění pozemků (cesty, propustky,
hospodářské sjezdy), protierozní opatření na ochranu půdního fondu (průlehy, větrolamy, zatravnění,
apod.), vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchové vody a ochraně území
před záplavami (svodné průlehy, příkopy, přehrážky, retenční nádrže), opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny (biocentra a biokoridory, interakční prvky –
stromořadí, remízky).
U společných zařízení technického charakteru jsou v rámci PSZ navrhovány jak stavby nové,
tak rekonstrukce. PSZ vytváří kostru řešeného území, do které se nově navrhované pozemky
umísťují.
V souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona byl návrh PSZ průběžně projednáván se sborem
zástupců (viz. výše). Role členů sboru, jako zástupců všech vlastníků, je při tvorbě návrhu PSZ velmi
důležitá. Jejich návrhy a upozornění na problematická místa, která by měl PSZ řešit byly jedním
z podkladů
pro tvorbu PSZ.
Dalšími podklady pro tvorbu PSZ byla analýza řešeného území, zpracovaná v rámci KoPÚ, územní
plán obce, podmínky stanovené správními úřady a správci sítí a také předběžný geotechnický
průzkum řešeného území provedený na základě samostatné smlouvy o dílo čj. SPU 333766/2017 ze
dne
3. července 2017.
Dopisem čj. SPU 443521/2017 ze dne 22. září 2017 byl zpracovaný PSZ zaslán k vyjádření dotčeným
orgánům státní správy (dále jen „DOSS“), které byly zároveň vyzvány k uplatnění stanovisek v termínu
do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Na kontrolním dnu, který se konal 4. října 2017, měly DOSS
možnost podrobně se s návrhem PSZ seznámit a případné dotazy a připomínky projednat se
zpracovatelem. Zpracovatel zaslal PSZ k vyjádření dotčeným správcům sítí a organizacím.
Připomínky byly zapracovány do PSZ. Souhlasná stanoviska k PSZ nahrazují dle § 9 odst. 10 zákona
opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle zvláštních právních předpisů. V regionální
dokumentační komisi (RDK) byl PSZ po odborné stránce zkontrolován a projednán dne 15. listopadu
2017.
Po zapracování připomínek z RDK byl s výslednou verzí PSZ podrobně seznámen sbor zástupců
na jednání 28. listopadu 2017. Dne 28. listopadu 2017 byl PSZ schválen na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Pamětice.
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Pro nedostatek státní a obecní půdy na společná zařízení vykoupil pozemkový úřad od vlastníka z LV
č. 56 pozemky o celkové výměře 7692 m² (jednalo se o celkem 8 pozemků). Další pozemky od tohoto
vlastníka (do cca 2 ha) vykoupila obec Pamětice. Toto ovšem nepokrylo potřebnou výměru (chybělo
1,8534 ha), a proto bylo po projednání ve sboru zástupců přistoupeno ke krácení vlastníků úměrně
podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků (§ 9 odst. 17 zákona). Stalo se tak formou
aktualizovaného soupisu nároků, kde byli vlastníci kráceni opravným koeficientem 0,994361 (tj. na 1
ha - 56 m²). Aktualizované soupisy nároků byly vlastníkům zaslány spolu s vysvětlujícím dopisem čj.
SPU 344174/2018 ze dne 25. července 2018. Od 7. srpna 2018 byly aktualizované soupisy nároků
vyloženy po dobu 15 dnů k nahlédnutí na Obecním úřadě Pamětice a na pozemkovém úřadě.
Prvky PSZ jsou navrženy na výměře celkem 112,7146 ha, z toho 12,2169 ha je navrženo do
vlastnictví obce, 1,2483 ha do vlastnictví státu (Státní pozemkový úřad) a 99,2494 ha do vlastnictví
ostatních osob. Prvky PSZ technického charakteru byly navrženy převážně do vlastnictví obce, resp.
státu.
S ohledem na novelu zákona (zákonem č. 185/2016 Sb.), která nabyla účinnosti 1. srpna 2016,
pozemky státu, použité na nově navrhovaná společná zařízení, zůstávají do realizace těchto zařízení
ve vlastnictví státu. Podle § 9 odst. 12 zákona mohou být tyto pozemky po dokončení realizace
navržených společných zařízení bezúplatně převedeny na obec.
Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu KoPÚ
přechází do vlastnictví obce, v jejímž obvodu se nacházejí, kromě nově realizovaných porostů
u navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny,
které se stanou vlastnictvím vlastníků dotčených pozemků.
Po zpracování PSZ následovalo zpracování návrhu nového uspořádání pozemků tak, aby nové
pozemky odpovídaly původním pozemkům vlastníka přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností
od vztažného bodu a podle možností i druhem pozemku. Cena je dle § 10 odst. 2 zákona přiměřená,
není-li ve srovnání s cenou původních pozemků vyšší nebo nižší o více než 4 %. Výměra je podle §
10 odst. 3 zákona přiměřená, pokud rozdíl výměry původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje
10 % výměry původních pozemků. Nově navrhované pozemky jsou podle § 10 odst. 4 v přiměřené
vzdálenosti, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo nižší
než 20 % (vzdálenost se měří od bodu dohodnutého na úvodním jednání). Překročení těchto kritérií je
podle § 10 odst. 5 zákona možné jen se souhlasem vlastníka.
Podle § 17 odst. 1 vyhlášky se při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků nepřihlíží
k požadavkům, které jsou v rozporu s projednaným PSZ.
Zpracovatel návrhu KoPÚ se zohledněním dosud shromážděných návrhů a připomínek ze strany
vlastníků, které vyjádřili v průběhu řízení o KoPÚ (zejména vyplněním dotazníku zaslaného se soupisy
nároků, při projednávání soupisu nároků a dalších jednáních s vlastníky) a na základě schváleného
PSZ vypracoval návrh nového uspořádání pozemků. Pro každého vlastníka vyhotovil soupis nových
pozemků sestávající z textové a mapové části a tento návrh nového uspořádání pozemků zaslal
vlastníkům k vyjádření a odsouhlasení. Všem známým vlastníkům zaslal zpracovatel pozvánku
k osobnímu projednání návrhu nového uspořádání pozemků, které se konalo 20. a 21. srpna 2018
na Obecním úřadu Pamětice, za účasti pracovníka pozemkového úřadu. Další projednání návrhu
nového uspořádání pozemků se zpracovatelem bylo možné 1. října 2018 na Obecním úřadu
Pamětice.
Dle připomínek a požadavků vlastníků byl návrh upravován a opakovaně s dotčenými vlastníky
projednáván. Vlastníkům, kteří se k návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili, zaslal pozemkový
úřad dopisem čj. SPU 454352/2018 ze dne 8. října 2018 v souladu s § 9 odst. 21 zákona výzvu, aby
se ve lhůtě do 15 dnů od jejího obdržení k návrhu nového uspořádání vyjádřili. Vyzváno bylo 47
vlastníků. Zároveň byli vlastníci poučeni o tom, že pokud se na výzvu pozemkového úřadu v uvedené
lhůtě nevyjádří, má se dle § 9 odst. 21 zákona za to, že s návrhem souhlasí.
Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků byla k označení pozemků použita pracovní
parcelní čísla. V konečném návrhu jsou pozemky označeny novými parcelními čísly přidělenými
katastrálním úřadem.
Nová věcná břemena nejsou v souvislosti se zpracováním návrhu KoPÚ zřizována. Stávající věcná
břemena a ostatní omezení vlastnických práv, evidovaná v katastru nemovitostí na pozemcích
řešených v KoPÚ přecházejí na pozemky nové (týká se 78 navržených pozemků). Ruší se věcná
břemena právo chůze a jízdy u 32 pozemků (zpřístupněny z veřejné komunikace).
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Ke dni vystavení návrhu (21. listopadu 2018) byl získán písemný souhlas vlastníků 92,40 % výměry
pozemků řešených v KoPÚ.
V návrhu nového uspořádání pozemků došlo na 24 LV k překročení kritéria přiměřenosti dle § 10
zákona. U osmi LV došlo k překročení kritéria ceny (LV č. 80, 86, 95, 157, 163, 178, 243 a 244), cena
vystupujících pozemků je nižší oproti ceně pozemků dle soupisu nároků.
Vlastníci z LV 158 (se vstupním nárokem 5 m²) souhlasili s použitím této výměry pro společná
zařízení. U LV č. 103 došlo k překročení kritéria ceny s doplatkem do 100 Kč, od kterého se dle § 10
odst. 2 zákona upouští. U pěti listů vlastnictví (LV č. 27, 61, 81, 84 a 220) došlo k překročení kritéria
ceny, a to se souhlasem vlastníka. Doplatek jim byl podle § 10 odst. 2 zákona po projednání ve sboru
zástupců odpuštěn. U dvou listů vlastnictví (LV č. 30 a 121) došlo k překročení kritéria ceny
s doplatkem vlastníka.
K překročení kritéria výměry a ceny došlo na třech listech vlastnictví (LV č. 97, 150 a 10002). Zde se
však jedná o pozemky ve vlastnictví státu (LV č. 150 a 10002) resp. kraje (LV č. 97), na kterých jsou
umístěna společná zařízení a veřejně prospěšné stavby.
Na devíti LV došlo k překročení 20% kritéria vzdálenosti (LV č. N1 – pracovní označení listu
vlastnictví, 27, 30, 40, 83, 105, 150, 163 a 243).
Ve všech případech bylo překročení kritérií odsouhlaseno vlastníky na soupisech nových pozemků.
Určení výše úhrady a lhůty k zaplacení bude stanovena v následujícím rozhodnutí pozemkového
úřadu vydaném podle § 11 odst. 8 zákona. Úhrada se nevztahuje na pozemky ve vlastnictví státu. U
pozemků ve vlastnictví kraje se úhrada nevyžaduje, pokud jsou na pozemcích umístěny veřejně
prospěšné stavby.
Soupisy nových pozemků byly vyhotoveny pro 128 vlastníků, evidovaných na 100 listech vlastnictví
a obsahují celkem 617 parcel. Dochází ke snížení počtu parcel o 37,61 %.
Od 21. listopadu 2018 byl návrh KoPÚ v souladu s § 11 odst. 1 zákona vystaven po dobu 30 dnů
k nahlédnutí na pozemkovém úřadu a Obecním úřadu Pamětice. O vystavení návrhu vyrozuměl
pozemkový úřad známé účastníky dopisem čj. SPU 516998/2018 ze dne 16. listopadu 2018.
Oznámení bylo zároveň vyvěšeno na úředních deskách pozemkového úřadu (včetně elektronické) a
obecního úřadu. Oznámení obsahovalo upozornění, že v této době mají účastníci řízení poslední
možnost uplatnit k návrhu KoPÚ své námitky a připomínky a že k později podaným námitkám a
připomínkám se dle § 11 odst. 1 zákona nepřihlíží.
V době vystavení pozemkový úřad obdržel 4 námitky a připomínky k návrhu KoPÚ (LV č. 15, 45, 85
a 236). Námitkám vlastníků z LV č. 15 (jiné umístění cesty), LV č. 45 (námitka týkající se náhrady
za pozemek, který nechal pro PSZ na cestu) a LV č. 85 (námitka ke druhu pozemku) bylo vyhověno.
Námitka vlastníka z LV č. 236 (námitka týkající se pozemků jiného vlastníka) s ním byla s projednána
a vysvětlena.
Podle § 11 odst. 3 zákona pozemkový úřad dopisem čj. SPU 215361/2019 ze dne 28. května 2019
svolal závěrečné jednání, které se konalo 10. června 2019 v sále kulturního domu v Paměticích.
Na tomto jednání pozemkový úřad zhodnotil výsledky pozemkových úprav, účastníky seznámil
s průběhem řízení a návrhem KoPÚ, který se tímto rozhodnutím schvaluje. O průběhu závěrečného
jednání byl pořízen zápis, jehož přílohou je prezenční listina.
Vzhledem k tomu, že s návrhem souhlasí vlastníci více jak 60 % výměry pozemků (podmínka dle § 11
odst. 4 zákona), které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 zákona a návrh KoPÚ není v rozporu se
zákonem ani jinými příslušnými právními předpisy, vydává pozemkový úřad dle § 11 odst. 4 zákona
toto rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh KoPÚ tak, jak byl zpracován jménem zpracovatele Alenou
Truhličkovou, která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.
V souladu s ustanovením zákona a § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
pozemkový úřad oznámí doručením veřejnou vyhláškou (vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce
pozemkového úřadu a úřední desce Obecního úřadu Pamětice) a doručí všem známým účastníkům.
Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta písemná a
grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Návrh se všemi náležitostmi se
ukládá
u pozemkového úřadu (kancelář č. 11) a u Obecního úřadu Pamětice, kde lze do návrhu nahlédnout.
Dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu, se toto rozhodnutí zveřejňuje též způsobem umožňujícím
dálkový přístup na adrese www.eagri.cz (bez příloh).
Schválený návrh je podle § 11 odst. 8 zákona závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového
úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2
zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování
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obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro rozhodnutí o
přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení (dle ustanovení §
12 odst. 4 zákona společná zařízení realizovaná podle schváleného návrhu vlastní obec, v jejímž
obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav).
Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do KoPÚ, přechází podle ustanovení § 11 odst.
13 zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní
právo s věcnými účinky, které vázne na pozemku zahrnutém do KoPÚ, schválením návrhu
pozemkových úprav zaniká, nedojde-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem
pozemku zavázaného předkupním právem k jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
Exekuce, která vázne na pozemcích zahrnutých do KoPÚ, přechází na pozemky podle schváleného
návrhu.
Vytyčení nového uspořádání pozemků zabezpečí pozemkový úřad podle § 12 odst. 2 zákona nejdříve
po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (podle § 11 odst. 8
zákona), které by mělo být vydáno do 6 měsíců po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Právní stav podle schváleného návrhu je podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona závazný i pro právní
nástupce vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona se
ve všech listinách (např. v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě),
které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou
předmětem řízení o KoPÚ uvedou kromě dosavadních pozemků i jim odpovídající pozemky podle
schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části
nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit.
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k ústředí
Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský
kraj, Pobočky Blansko (§ 83 a § 86 správního řádu).

Otisk úředního razítka
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

Příloha

1. Seznam účastníků řízení (počet stran - 3); tato příloha je nedílnou součástí výroku rozhodnutí
2. Návrh komplexních pozemkových úprav – soupis nových pozemků (počet listů - 122)
3. Mapa návrhu komplexních pozemkových úprav
Rozdělovník
I. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení (dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí), kterým se dle § 11
odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje (z náležitostí návrhu) jen ta písemná a grafická část návrhu,
která se dotýká konkrétního účastníka řízení.
II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a úřední desce Obecního úřadu
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Pamětice, kde lze do návrhu nahlédnout; současně se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2
správního řádu toto rozhodnutí zveřejňuje na adrese www.eagri.cz (bez příloh).
III. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, Hybešova 1007/5, 680
01 Boskovice, k vyznačení rozhodnutí do katastru nemovitostí (pravomocné rozhodnutí).

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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