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Ministerstvo zemědělství  

Pozemkový úřad Liberec  

U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec III - Jeřáb 
 

 

Spisová značka.:  KPÚ-7131-16/07                                                                         

Čj.:                  PÚ-KPÚ-37/11-130736-Sk 

 

Vyřizuje:    Ing. Petr Skalický                                                  Adresa  podle rozdělovníku 

Telefon:    +420 485 246 331 

E-mail:                 Petr.Skalicky2@mze.cz   

Fax:                      +420 485 246 350                                                                    

 

V Liberci dne 20. ledna 2011       

                                                                            

R O Z H O D N U T Í 
 

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Liberec jako věcně a místně příslušný správní 

orgán, podle § 19 písm. a) a § 20 odst. 1 písm. b) 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”),  

 

r o z h o d l o   

 

podle § 11 odst. 4 cit. zákona tak, ţe návrh komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Dětřichovec zpracovaný sdruţením firem Sella & Agreta s.r.o., Vrbová 

655, 562 01 Ústí nad Orlicí s úředně oprávněnou osobou, která zpracovala projekt 

komplexních pozemkových úprav pí. Alenou Truhličkovou, dále Geodet a les a.s. – T.G. 

Masaryka 771, 538 21 Slatiňany a Ing. Michalička Zdeněk – Geodezie s.r.o. – Tvardkova 

1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, pod číslem zakázky 3/2007, který je přílohou tohoto rozhodnutí 

 

s e  s c h v a l u j e .  

 

Účastníci řízení jsou uvedeni ve zvláštním seznamu, který je nedílnou součástí rozhodnutí 

(příloha č.1) 

 

O d ů v o d n ě n í  

Na základě písemné ţádosti Obce Jindřichovice pod Smrkem ze dne 10. listopadu 2006 

zahájilo Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Liberec (dále jen PÚ) řízení o 

komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) v k.ú. Dětřichovec.  



- 2 - 

 

Zahájení pozemkových úprav bylo v souladu s ust. § 6 odst. 4 a 5 zákona oznámeno veřejnou 

vyhláškou  č.j. KPÚ-439/16/2007-7131 ze dne 13. března 2007, která byla po dobu 15 dnů 

vyvěšena na úřední desce PÚ a na úřední desce OÚ Jindřichovice pod Smrkem, kdyţ poslední 

den této lhůty (7. dubna 2007) byl dnem zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Dětřichovec. 

Obec Jindřichovice pod Smrkem poţádala Pozemkový úřad o provedení KPÚ z několika 

důvodů. Jedním z důvodů byla návaznost na zahájené komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  

Jindřichovice pod Smrkem, dále špatné vodohospodářské poměry v krajině a nepřístupnost 

některých pozemků. Další aspekt, ke kterému pozemkový úřad přihlédnul, bylo také to, ţe 

v dotčeném katastrálním území byly podány ţádosti o jednoduché pozemkové úpravv a 

skutečný stav v terénu neodpovídá stavu vedenému v katastru nemovitostí. 

V souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona byly počátkem roku 2007 o zahájení řízení písemně 

vyrozuměny všechny orgány, organizace a dotčené správní úřady, které byly poţádány o 

podklady k řešenému území, jeţ jsou v jejich správě a zároveň byly poţádány o stanovení 

podmínek k ochraně svých zájmů. Současně s tímto vyrozuměním byla těmto institucím 

podána základní informace o cílech, úkolech a významu pozemkových úprav. Vyrozumění o 

zahájení řízení také obdrţely sousední obce. O zahájení KPÚ a cílech pozemkových úprav byli 

v dubnu roku 2007 rovněţ informováni největší vlastníci  pozemků v k.ú. Dětřichovec.  

Na základě těchto písemných vyrozumění a ţádostí, obdrţel PÚ od oslovených organizací 

poţadované doklady a vyjádření včetně stanovení podmínek k ochraně jejich zájmů, které jsou 

chráněny zvláštními právními předpisy. Veškeré tyto písemnosti se následně staly součástí 

dokumentace ke KPÚ (vyhodnocení dostupných dokladů a analýza současného stavu).  

V průběhu roku 2007 vypracoval PÚ k podlimitní veřejné zakázce na sluţby zadávací 

dokumentaci, která vymezila předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 

zpracování nabídky s předpokládanou výměrou upravovaného území 301 ha. V souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pak proběhlo řízení o přidělení veřejné 

zakázky, a to formou otevřeného řízení. Ve stanovené lhůtě obdrţel PÚ od uchazečů 3 

nabídky.  Na základě jejich posouzení hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit zakázku 

KPÚ v k.ú. Dětřichovec ekonomicky nejvýhodnější nabídce.  

Zpracovatelem komplexních pozemkových úprav se stalo sdruţení firem, sloţené ze tří 

subjektů: Sella & Agreta s.r.o. , Ing. Michalička Zdeněk - Geodezie s.r.o. a Geodet a Les 

a.s.. S výše uvedeným sdruţením byla dne 23.11. 2007 uzavřena smlouva o dílo č. 3/2007.  

V březnu roku 2008 oznámil PÚ na úředních deskách PÚ a Obce Jindřichovice pod Smrkem, 

ţe pověřil v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona osoby zpracovatele a pracovníky pozemkového 

úřadu ke vstupu na pozemky v dotčeném katastrálním území. V oznámení uvedl, ţe budou na 

pozemky v  k.ú. Dětřichovec a to v rozsahu nezbytně nutném i na pozemky sousedních 

katastrálních území, vstupovat a vjíţdět osoby zde jmenovitě uvedené, které v rámci 

zpracovávání návrhu KPÚ budou vykonávat činnost vyplývající ze zákona o pozemkových 

úpravách.  

Pozemkový úřad v Liberci svolal podle §7 zákona úvodní jednání, které se konalo 6. června 

2008 v 15h na Obecním úřadě v Jindřichovicích pod Smrkem. Na jednání byli písemně 

pozváni účastníci řízení (vlastníci pozemků, obec) a dále nájemci půdy a zpracovatelé KPÚ.  

Oznámení o konání úvodního jednání bylo téţ zveřejněno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na 

dobu 15 dnů na úředních deskách PÚ Liberec a OÚ Jindřichovice pod Smrkem a 

v elektronické podobě na adrese www.upu.cz. 

Přítomní byli seznámeni s významem, cílem, formou a obvodem pozemkových úprav. Byl 

vysvětlen celý postup řízení a účastníci byli upozorněni na fáze, kdy bude potřeba jejich účasti, 

dále byli upozorněni na své práva a povinnosti. Zpracovatel KPÚ představil předpokládaný 

harmonogram prací dohodnutý ve smlouvě o dílo a postup zpracování jednotlivých etap KPÚ 

včetně jejich projednání s vlastníky pozemků. 
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Dle § 5 zákona byl na úvodním jednání zvolen sbor zástupců. Nejprve byla vysvětlena funkce 

sboru zástupců, který zastupuje vlastníky pozemků a spolupracuje při tvorbě návrhu 

komplexních pozemkových úprav. V hlasování dostalo důvěru 5 členů a to ve sloţení: Dušan 

Plaček, František Volf, Ing. Jiří Táborský, Ing. Martin Rosenbaum a Mgr. Yveta Svobodová. 

Spolu s dvěma nevolenými členy (zástupce obce – Pavel Novotný a zástupce PÚ – Ing. Petr 

Skalický) začal fungovat sbor zástupců v sedmičlenném sloţení. 

Z průběhu jednání byl vyhotoven zápis, v kterém byly obsaţeny všechny důleţité přednesené a 

projednané záleţitosti. 

V březnu roku 2008 byly započaty přípravné práce. První částí této etapy KPÚ bylo 

vyhodnocení podkladů a analyzování současného stavu území, která spočívala ve vypracování 

dokumentace o přípravě řízení o pozemkových úpravách (činnost podle odst. 3 přílohy 

k vyhlášce č. 545/2002 Sb.) a ve vypracování dokumentace rozboru současného stavu - 

průzkumné práce (činnost podle odst. 4 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).  

Současně probíhala rekonstrukce a doplnění polohového bodového pole PBPP v daném 

katastrálním území (činnost podle odst. 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).  

Doplněné bodové pole PBPP bylo podkladem pro další část přípravných prací a to sice 

podrobné měření řešeného území (polohopis). Předmětem podrobného měření byly předměty, 

které jsou obsahem katastrální mapy (KM) jako jsou hranice k.ú., hranice vlastnické, hranice 

druhů pozemků, liniové prvky jako jsou komunikace a vodoteče, dále nadzemní vedení 

vysokého napětí, mosty aj. Dále byly zaměřeny předměty, které nejsou předmětem KM 

(nepředávají se katastrálnímu úřadu), ale zaměřily se pro potřeby návrhu KPÚ jako jsou např. 

dráhy soustředěného odtoku, hospodářské přejezdy, sjezdy, propustky, skupiny stromů, keřů, 

solitéry, močály atd. Při měření souřadnic podrobných bodů musel být dodrţen kód kvality 3.  

Zaměření skutečného stavu v terénu (polohopisu) předcházelo stanovení obvodu pozemkové 

úpravy. Tato etapa patřící do přípravných prací, provedená v souladu s ust. § 4 a 5 vyhlášky č. 

545/2002 Sb. a podle odst. 5 přílohy k vyhlášce, bylo stanovení obvodu upravovaného území, 

které spočívalo ve vyšetření vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a 

GP a provedení stabilizace plastovou značkou.  

Za účelem zjišťování průběhu hranic jmenoval ředitel PÚ Ing. Jan Soukup, po dohodě s KP 

Frýdlant, dne 4. července 2008 v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona komisi, do které bylo 

nominováno 6 osob (pracovníků). Pozemkový úřad pozval dotčené vlastníky na zjišťování 

průběhu hranic na vnitřním a vnějším obvodu KPÚ Dětřichovec a to v souladu s  ust. § 5 odst. 

2 vyhlášky č. 545/2002 Sb..  

V červenci roku 2008 proběhlo komisionální zjišťování průběhu hranic za účasti jmenovaných 

členů komise a jednotlivých účastníků řízení (vlastníků). Po provedeném vyšetření hranic a 

jejich protokolárním odsouhlasení komisí, byla vyhotovitelem - geodetem vypracována 

dokumentace pro stanovení obvodu upravovaného území, kterou zpracovatel na podzim roku 

2008 předloţil KP Frýdlant a následně tento elaborát předal i PÚ. Součástí této části 

dokumentace byly i dva geometrické plány pro rozdělení pozemků.   

Ke konci roku 2008 začal pracovat zpracovatel KPÚ na první etapě návrhových prací a to sice 

plánu společných zařízení (PSZ). Plán byl vyhotoven na základě podrobného terénního 

průzkumu (etapa – analýza současného stavu) a zaměřeného polohopisu a dalších získaných 

podkladů, např. konceptu územního plánu obce, plánu místních územních systémů ekologické 

stability, poţadavků obce, na základě podmínek stanovených správními úřady a podmínek 

poţadovaných různými orgány a organizacemi. Do plánu byla zahrnuta zejména opatření ke 

zpřístupnění pozemků, (především polní cesty), vodohospodářská opatření (obnova malých 

vodních nádrţí, výstavba tůňí či mokřadů, revitalizace toků), opatření k ochraně a tvorbě 

ţivotního prostření (prvky ÚSES - územní systémy ekologické stability, výsadba zeleně). 

Součástí PSZ byla také prostorová a funkční optimalizace druhů pozemků a to na základě 

polohopisného zaměření skutečného stavu v terénu a terénních průzkumů. Změny druhů 
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pozemků vyplývaly z drobných pozvolných posunů hranic lesních porostů a dále ve změně 

druhů pozemků vedených v KN jako orná půda na trvalý travní porost. 

V listopadu 2008 představil zpracovatel, za účasti specialisty v oboru vodní hospodářství, 

v rámci kontrolního dne (KD) sboru zástupců předběţný plán společných zařízení s tím, aby 

jeho členové posoudili a případně vyjádřili své připomínky a náměty. Na dalším kontrolním 

dni se sborem zástupců, konaném v lednu 2009, předloţil zhotovitel jiţ finální podobu plánu 

společných zařízení, do kterého byly zapracovány náměty a připomínky jednotlivých členů 

sboru vznesené při předchozím jednání.  

Představený PSZ byl zúčastněnými členy sboru zástupců přijat bez připomínek. Z těchto 

jednání byly pořízeny zápisy, které v podrobnostech obsahují diskutované názory a 

připomínky.   

Pozemkový úřad poté předloţil Plán společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, 

které ve lhůtě 30 dnů vyslovily s plánem SZ souhlas.  

Za účelem vyznačení zahájení KPÚ v katastru nemovitostí předloţil PÚ v lednu roku 2009, 

v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 zákona, katastrálnímu úřadu seznam parcel dotčených 

pozemkovými úpravami, který obsahoval seznam vstupujících parcel do obvodu KPÚ. 

Katastrální pracoviště ve Frýdlantě přiřadilo k dotčeným parcelám poznámku „zahájené 

pozemkové úpravy”. 

V létě roku 2009 byl vypracován soupis a ocenění nároků vlastníků pozemků zahrnutých do 

obvodu KPÚ podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení 

vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva, věcného práva a nájemního stavu na 

dobu určitou. Ocenění pozemků vycházelo z KN a ze zaměření skutečného stavu v terénu a to 

na základě kódů BPEJ (bonitované půdní ekologické jednotky). 

V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona byl také kompletní soupis nároků na dobu 15 dnů vyloţen 

k veřejnému nahlédnutí na OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem a na PÚ v Liberci, coţ PÚ 

oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 1. června a sejmutou dne 17. června 2009. Toto 

oznámení bylo vyvěšeno i na elektronické úřední desce na adrese www.upu.cz. Všem 

dotčeným vlastníkům pozemků byly poslány nárokové listy ke kontrole správnosti údajů. Dále 

oslovené osoby byly vyzvány, aby ve stanovené lhůtě zaslaly na adresu PÚ Liberec případné 

připomínky a námitky. Rovněţ byli vlastníci upozorněni na moţnost poslat podepsaný výtisk 

na adresu PÚ a dále byli pozváni na konzultační den konaný dne 15.6. 2009 na OÚ 

v Jindřichovicích pod Smrkem a to za přítomnosti zpracovatele KPÚ a zástupců pozemkového 

úřadu. 

Ohledně soupisu nároků nebyly vzneseny ţádné zásadní námitky a připomínky, jedna námitka 

byla k špatné adrese vlastníka Jany Kováčové (LV 11) a další vlastník Julie Reicheltová (LV 

26) nesouhlasil s určením druhu pozemku. PÚ Liberec na vznesenou námitku odpověděl tak, 

ţe skutečný stav v terénu odpovídá stavu vedenému v KN a není tedy důvod měnit nárokový 

list. Další námitka vlastníka Kamily Šťastné (LV 184) se týkala druhu pozemku a byla 

vyřešena v návrhu nových pozemků 

Následovalo zaměření výškopisu jen na potřebné ploše a následně zhotovitel zpracoval 

potřebné podélné a příčné profily společných zařízení. 

Další návrhovou etapou KPÚ bylo vypracování návrhu nového uspořádání pozemků podle 

ust. § 10 zákona. První verze návrhu nových pozemků (soupisy nových pozemků, snímek 

pozemků) byla představena účastníkům řízení na konzultačních dnech, které byly svolány po 

dohodě se zpracovatelem na 16. prosince 2009 na OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem a na 17. 

prosince přímo na Pozemkovém úřadě v Liberci. Připomínky účastníků řízení byly 

zapracovány do 2. verze návrhu nových pozemků. Konzultační den k 2. verzi se konal 12. 

března 2010 v zasedací místnosti OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem. 

Při projednávání 2. verze návrhu nových pozemků někteří vlastníci vyslovili nesouhlas 

s navrţenými cestami resp. vedením tras cest po jejich pozemcích. PÚ Liberec proto pozval 

tyto vlastníky na jednání sboru zástupců a to dne 12. března, aby společně se zpracovatelem 
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prodiskutovali danou problematiku. Rozporovány byly 2 cesty, podle plánu společných 

zařízení (PSZ) VC 14 a VC 8. U polní cesty VC 14 došlo ještě před konáním zasedání sboru 

zástupců k souhlasu vlastníka s vedením trasy této cesty. Vyřešení trasy druhé sporné cesty VC 

8 se  dotýkalo vlastníků zapsaných na listech vlastnictví 28 a 182 a po několika jednáních 

došlo k souhlasu dotčených vlastníků s navrţenou trasou cesty.  

Koncem měsíce března 2009 rozeslal PÚ Liberec na základě zohledněných návrhů a 

připomínek jednotlivých vlastníků soupisy návrhu nových pozemků a některým vlastníkům téţ 

aktualizované nároky. Účastníci řízení měli moţnost poslat podepsané výtisky zpět na adresu 

PÚ Liberec nebo na adresu zpracovatele, popř. přijít na konzultační den konaný 16. dubna 

2010 na OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem. Účastníci řízení byli osloveni výzvou, aby tak ve 

lhůtě 15 dnů od obdrţení této výzvy učinili s poučením, ţe podle ust. § 9 odst. 17 zákona je 

zpracovatel návrhu v průběhu zpracování projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými 

vlastníky a vlastníci jsou povinni se k návrhu vyjádřit. Dále bylo těmto osobám sděleno, ţe 

pokud se vlastník ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, ţe s ním souhlasí (souhlas mlčky) 

a byli upozorněni, ţe k později podaným připomínkám a námětům nemusí být jiţ v dalším 

řízení o KPÚ přihlédnuto (ust.  § 9 odst. 18 zákona). 

Po vypracování návrhu nového rozmístění pozemků zaslal PÚ Liberec MěÚ ve Frýdlantě 

(odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí) definitivní upřesnění změn druhů pozemků a 

dotčený orgán s aktualizovaným funkčním rozdělením pozemků souhlasil. 

Dle §5 odst. 5 a 6 zákona č.139/2002 Sb. byl pro účastníky řízení, kterým se opakovaně 

nedařilo doručovat písemnosti, ustanoven opatrovník, kterým se stala po dobu řízení o 

pozemkových úpravách Obec Jindřichovice pod Smrkem. Byla vydána usnesení 668/10-

130736-Sk, 669/10-130736-Sk a 670/10-130736-Sk ze dne 14.6. 2010 pro osoby Alena 

Becková, Fraser Stewart Mcintosh a Jiří Kalous. 

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona byla dokumentace plánu společných zařízení představena 

zpracovatelem na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27. srpna 2010. 

Po projednání pak byl návrh společných zařízení tímto orgánem schválen (usnesení č. 5/2010).  

Kontrolní dny proběhly v termínech: 21.11.2008, 19.1.2009, 12.3.2010 a 27.8.2010. 

Po předání zpracovatelem vypracovaného čistopisu návrhu nového uspořádání pozemků, 

rozeslal PÚ všem účastníkům řízení vyrozumění o tom, ţe v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona 

bude tento návrh vystaven po dobu 30 dnů k nahlédnutí, ve stanovených dnech a hodinách na 

OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem a na PÚ v Liberci s poučením, ţe 30 denní lhůta začíná 

běţet dnem následným po vyvěšení oznámení na úřední desce OÚ tj. od 15. září 2010. Dále 

byli oslovení upozornění, ţe k později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíţí a ţe 

podle ust. 11 odst. 3 zákona po uplynutí této doby a po vyřešení případných připomínek svolá 

PÚ závěrečné jednání. Ve vyrozumění bylo zároveň uvedeno, ţe o schválení návrhu rozhodne 

PÚ tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou 

řešeny v KPÚ (ust. § 11 odst. 4 zákona). Shodné informace byly uvedeny i v oznámení o 

vystavení návrhu, které PÚ doručil veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 30 dnů na úřední 

desce PÚ v Liberci, v elektronické podobě na www.eagri.cz a na úřední desce OÚ 

Jindřichovice pod Smrkem. Ţádné námitky a ani připomínky nebyly během vystavení návrhu 

pozemkové úpravy vzneseny. 

Pozemkový úřad v Liberci obdržel souhlasy s návrhem KPÚ od vlastníků 262 ha půdy 

(79,6 %). Bez vyjádření a tedy souhlas mlčky (ust. § 9 odst. 17 zákona) s nově navrženým 

stavem pak vyslovili vlastníci výměry 66,5 ha (20,38 %), což znamená, že s návrhem 

souhlasí vlastníci s celkovou výměrou 328,69 ha (100 %). 

27. října 2010 se uskutečnilo závěrečné jednání na OÚ v Jindřichovicích pod Smrkem, které 

svolal PÚ Liberec pozvánkou a veřejnou vyhláškou. Na tomto jednání byl zrekapitulován 

proces pozemkových úprav, byly zhodnoceny výsledky pozemkových úprav a podány 
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informace k dalším úkonům, které budou následovat. Zpracovatel KPÚ seznámil přítomné 

s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Z průběhu závěrečného jednání byl vyhotoven zápis. 

Na jednání sboru zástupců ze dne 27.08. 2010 vznikl harmonogram výstavby plánu společných 

zařízení. Termín realizace závisí na finančním zajištění z prostředků státního rozpočtu. 

Komplexní pozemkové úpravy se řešily na území, které činilo 329 ha. Mimo obvod 

pozemkových úprav zůstalo zastavěné a zastavitelné území k.ú. a ucelený lesní komplex v jiţní 

části k.ú (Jindřichovický hřeben). 

 

Počet parcel při zahájení pozemkových úprav:  315  

Počet parcel ve schváleném návrhu:    231 

 

Počet listů vlastnictví při zahájení pozemkových úprav: 56 

Počet listů vlastnictví ve schváleném návrhu:  54 

 

U několika vlastníků, kteří vstoupili do KPÚ s více neţ jedním pozemkem, došlo k překročení 

kritéria přiměřenosti ceny o více jak 4%. Tito vlastníci souhlasí s uhrazením rozdílu ceny 

přesahující toto kritérium (ust. § 10 odst. 5 zákona). Jedná se o tyto vlastníky:  

 

  

LV  Vlastník    Zvýšení ceny  Doplatek 

 16  Vladimír a Boţena Kaskovi  +46,4 %  48,36 Kč 

 21  Lamač Jaroslav   +8,5 %   5256,10 Kč 

 28  Jiří a Milena Zavázalovi  +8,6 %   396,60 Kč 

 30  Kasková Boţena   +13,3 %  75,79 Kč 

 154  Milan a Jana Pachtovi  +111,1 %  33,93 Kč 

 178  Plačková Jolana   +13,3 %  70658,57 Kč  

 181  Plačková Věnceslava   +4,3 %   3646,64 Kč 

 182  Plaček Dušan    +8,2 %   71094,53 Kč 

 

K přijetí nedoplatku je podle ust. § 10 odst. 2 zákona Pozemkový úřad v Liberci, který po 

právní moci tohoto rozhodnutí přiloţí, k tzv. druhému rozhodnutí podle ust. § 11 odst. 8 

zákona o výměně nebo přechodu vlastnických práv, poštovní (peněţní) poukázku typu „A“ 

k zaplacení zpracovatelem vypočtené částky.  

V jednom případě přistoupil zpracovatel k vypořádání podílového vlastnictví, coţ umoţňuje 

zákon svým ustanovením § 9 odst. 13. Došlo k vypořádání spoluvlastnictví zapsaného v KN  

na LV 185, mezi Lukášem Plechatým, Věnceslavou Plačkovou a Ilonou Urbanovou.  

Rozhodnutí se souladu s ust. § 11 odst. 5 zákona oznamuje veřejnou vyhláškou a doručí se 

všem známým účastníkům řízení. Z náleţitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému 

účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního 

účastníka řízení. Návrh se všemi náleţitostmi se uloţí u PÚ v Liberci a na OÚ 

v Jindřichovicích pod Smrkem, kde lze do návrhu nahlédnout. Rozhodnutí o schválení návrhu, 

které nabylo právní moci, PÚ předá Katastrálnímu pracovišti ve Frýdlantě k vyznačení do KN. 

Katastrální pracoviště vyznačí dotčeným parcelám poznámku „schválené pozemkové úpravy”. 

Podle ust. § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv, které vydá PÚ v Liberci po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí a vyhotovení digitální katastrální mapy (DKM).  
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Podle ust. § 12 odst. 2 zákona pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo 

vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. Z tohoto důvodu je přílohou rozhodnutí i formulář ţádosti o vytyčení 

pozemků, ve kterém jsou ohledně této věci uvedeny potřebné podrobnosti.  

Současně se účastníkům řízení připomíná ustanovení § 11 odst. 12 zákona, kde je 

uvedeno, že právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce 

vlastníků pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu podle ust. § 11 odst. 8 

zákona se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například 

v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavní smlouvě) kromě 

nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu, 

údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže 

vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit.   

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí je moţné podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k Ministerstvu 

zemědělství – Ústřednímu pozemkovému úřadu (§ 22 písm. e) zákona č. 139/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů) podáním učiněným u Pozemkového v Liberci (§ 83 a § 86 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

 

                 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

                        

                                                                       

Ing. Josef Nedomlel  v.r.     

pověřený výkonem funkce ředitele 

Pozemkového úřadu Liberec 

 

 

 

Přílohy: 

1. Seznam účastníků řízení (příloha č. 1) - obdrţí účastníci řízení     

2. Soupis nových pozemků (příloha č. 2) - obdrţí  dotčení vlastníci, KÚ KP Frýdlant,  

    Obec Jindřichovice pod Smrkem  

3. Grafický návrh nového uspořádání pozemků (příloha č. 3) - obdrţí dotčení vlastníci, 

    KÚ KP Frýdlant, Obec Jindřichovice pod Smrkem 

4. Srovnávací sestavení pracovních a nových parcelních čísel (příloha č.4) 

 

Samostatná příloha: 

Formulář ţádosti o vytyčení pozemků - obdrţí dotčení vlastníci 
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Rozdělovník:  

I. Obdrţí známí účastníci řízení na dodejku nebo do datové schránky, kterým se dle ust. § 11 

odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje z náleţitostí návrhu jen ta písemná a grafická část 

návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 

Seznam účastníků řízení (příloha č. 1):  

1.    Barták Miroslav, Vaňkova 1052, 46365 Nové Město pod Smrkem  

2.    Bartáková Jarmila,  Vaňkova 1052, 46365 Nové Město pod Smrkem  

3.    Bartoň Vilém, Ječná 488 (23), 46015 Liberec XV-Starý Harcov  

4.    Bartoňová Věra, Ječná 488 (23), 46015 Liberec XV-Starý Harcov  

5.    Bazevičius Saulius Ing. CSc., Vítězná 810(4), 46001 Liberec I-Staré Město  

6.    Bazevičiusová Jana,  Vítězná 810(4), 46001 Liberec I-Staré Město  

7.    Beck Ladislav, Dětřichovec 6, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

8.    Becková Alena, Dětřichovec 6, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

9.    Bendáková Lenka, Zásada 204, 46825 Zásada  

10.  Fraser Stewart Mcintosh, Valdické Předměstí Jaselská 636, 506 01 Jičín  

11.  Grain a.s., Poustka 97, 46401 Višňová  

12.  Hanusová Vlasta, Borová 5157, 43004 Chomutov  

13.  Henzl Pavel, Dětřichovec 87, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

14.  Henzlová Ladislava, Dětřichovec 87, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

15.  Hrdina Jindřich, Americká 764 (88), 46007 Liberec III-Jeřáb   

16.  Hübscher Richard, V Lukách 765, 46365 Nové Město pod Smrkem  

17.  Hübscherová Věra, Kmochova 832, 46365 Nové Město pod Smrkem  

18.  Kalous Jiří, Mírové náměstí 1175 (5), 40502 Děčín IV – Podmokly  

19.  Kalous Zdeněk, 28.Října 225 (1), 40502 Děčín I-Děčín  

20.  Kaplan Zdeněk, Jizerská 607, 46362 Hejnice  

21.  Kaska Vladimír JUDr., Dětřichovec 13, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

22.  Kasková Boţena, Dětřichovec 13, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

23.  Kitzler Lubor, Janovice v Podještědí 20, 463 53 Janovice v Podještědí  

24.  Kořínek Václav Ing., Braník nad Šálkovnou 1532 (17), 147 00 Hlavní město Praha  

25.  Kováčová Jana, Čenkov 88, 26223 Příbram  

26.  KSS Libereckého kraje, p.o., České mládeţe 632/32, 460 06 Liberec VI - Rochlice  

27.  Kratochvíl Aleš Ing., Soukenická 739 (19), 46006 Liberec VI-Rochlice  

28.  Kraus Bruno, Dětřichovec 95, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

29.  Krausová Blanka, Dětřichovec 95, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

30.  Lamač Jaroslav, Dětřichovec 65, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

31.  Lamačová Anna, Dětřichovec 65, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

32.  Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  

33.  Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV – Perštýn  

34.  Málek Josef, Pod Cihelnou 646 (4), 16100 Praha – Liboc  

35.  Málková Věra, Svojsíkova 1256 (23), 46001 Liberec I-Staré Město  

36.  Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice p.S. 245, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem  

37.  Pachta Milan, Třešňová 618 (2), 46014 Liberec XIV-Ruprechtice  

38.  Pachtová Jana, Třešňová 618 (2), 46014 Liberec XIV-Ruprechtice  

39.  Plaček Dušan, Kanín 94, 28907 Opolany  
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40.  Plačková Jolana, Travinářská 1170, 75661 Roţnov pod Radhoštěm  

41.  Plačková Věnceslava, Poděbrady I Jiřího náměstí 20 (1),29001 Poděbrady  

42.  Plechatý Lukáš, Na Pískovně 667 (44), 46014 Liberec XIV-Ruprechtice  

43.  Povodí Labe, státní pod., Slezské Předměstí Víta Nejedlého 951 (8), 500 03 Hradec Králové  

44.  Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Ţiţkov  

45.  Rosenbaum Martin Ing., Dětřichovec 27, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

46.  Rosenbaumová Jana Mgr., Dětřichovec 27, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

47.  Salaba Jiří Ing. CSc., Sametová 709 (27), 46006 Liberec VI-Rochlice  

48.  Salabová Eva MUDr., Sametová 709 (27), 46006 Liberec VI-Rochlice  

49.  Skočdopole Václav, Kloknerova 2212 (10), 14800  Praha – Chodov  

50.  Skočdopolová Jiřina, Dětřichovec 9, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

51.  Svobodová Yveta Mgr., Mírové náměstí 273, 46365 Nové Město pod Smrkem  

52.  Šikala Václav, 28.října 294, 46365 Nové Město pod Smrkem  

53.  Šikala Zdeněk, 28.října 294, 46365 Nové Město pod Smrkem  

54.  Šikala Zenon, 28.října 294, 46365 Nové Město pod Smrkem  

55.  Šikalová Mária, 28.října 294, 46365 Nové Město pod Smrkem  

56.  Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace, Dláţděná 1003 (7), 11000 Praha – Nové Město  

57.  Šťastná Kamila, Hejnická 330, 46361 Raspenava 

58.  Štěpánek Filip, Josefa Hory 4076 (15), 46604 Jablonec n.N. – Mšeno n.N. 

59.  Táborská Jitka, Ptácká 180 (93), 29301 Mladá Boleslav IV  

60.  Táborský Jiří Ing., Nepřevázka 150, 29301 Mladá Boleslav   

61.  Tvrdá Jitka, Dětřichovec 71, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

62.  Tvrdý Karel, Dětřichovec 71, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

63.  Urban Jiří Ing., Vřesová 117, 46015 Liberec XVI-Nový Harcov  

64.  Urbanová Ilona, Štursova 402 (14), 46001 Liberec XI-Růţodol I  

65.  Vako – HP, s.r.o., Táborská 1148, 251 01 Říčany  

66.  Vaněk Jan, Jordana Jovkova 3258 (15), 14300 Praha-Modřany  

67.  Zavázal Jiří, Dětřichovec 7, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

68.  Zavázalová Milena, Dětřichovec 7, 46365 Jindřichovice pod Smrkem  

69.  Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144,  603 00 Brno střed - Pisárky  

 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle ust.  § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje 

veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství, 

Pozemkového úřadu Liberec a na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, 

kde lze do schváleného návrhu nahlédnout. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, ul. Míru 163, 

464 01 Frýdlant - k vyznačení rozhodnutí do katastru nemovitostí (na dodejku po právní moci)  

IV. Na vědomí bez příloh (na dodejku nebo do DS po právní moci) 

1. Alena Truhličková, SELLA & AGRETA, s.r.o., Záměstí 126, 565 01  Choceň 

2. Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a ţivotního prostředí, 

    Palackého 280, 463 65  Nové Město pod Smrkem 

3. Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ţivotního prostředí, T.G.Masaryka 37,    

    464 13 Frýdlant 
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