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Informace k vydanému rozhodnutí č.j. 21764112012-MZE-130750 ze dne 5.12.20112

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy v souladu s ustanovením § 11 odst.
5 zákonač. 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"), oznamuje že dne 5.12.2012 bylo
pod č.j. 21764112012-MZE-130750 vydáno rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních
pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Janov u Litomyšle.
Rozhodnutí s přílohami bylo zasláno dle § 11 odst. 5 zákona všem známým účastníkům
řízení, kterým byla k rozhodnutí připojena jen ta část návrhu, která se jich konkrétně dotýká.

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Pozemkového úřadu Svitavy

Přílohy
1. Rozhodnutí č.j. 21764112012-MZE-130750 o schválení návrhu komplexníčlr-pozemkových
úpravv k.ú. Janov u Litomyšle
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Ve Svitavách dne: 5. 12.2012

ROZHODNUTÍ

rozhodlo

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Svitavy jako příslušný správní úřad podle § 19
písmo a) a podle § 20 odst. ] písmo 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) a
v souvislosti se zákonem Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

podle ust. § II odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních pozemkových úprav s upřesněním
přídělů v katastrálním území Janov u Litomyšle zpracovaný jménem firmy GEOREAL spol.
s 1'.0., Hálkova 12, 301 00 Plzeň pod Č. zakázky 210-2008 Ing. Martinou iškovou a Ing.
Janem Liškou, kteří jsou osobami úředně oprávněnými k projektování pozemkových úprav

se schvaluje.

Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - dle ust. § 5 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, v souvislosti s ust. § 27
a § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí,
která je jeho součástí.

ODŮVOD Ě Í

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v katastrálním území Janov u
Litomyšle (dále jen "KPÚ") byly zahájeny dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona z podnětu
pozemkového úřadu na základě požadavku Pozemkového fondu ČR. KPÚ řeší zajištění
podmínek k racionálnímu hospodaření (zpřístupnění pozemků, scelení, vyrovnání hranic,
uspořádání vlastnických práv k pozemkům), ochranu a zúrodnění půdního fondu, ochranu a
tvorbu životního prostředí. V rámci KPÚ bylo rovněž provedeno i upřesnění přídělů.
Výsledky KPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu. Řízení o KPÚ bylo zahájeno
10.7.2008 veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 25.6.2008 po dobu 15 dnů na úředních deskách
Obecního úřadu v Janově a Pozemkového úřadu ve Svitavách. V průběhu řízení došlo
k rozšíření obvodu pozemkových úpravo parcely dle katastru nemovitostí č. 2622/1 a č.
4180, které se nacházejí v katastrálním území Čistá u Litomyšle, z důvodu změny katastrální
hranice. Rozšíření obvodu pozemkových úprav bylo oznámeno 14.8.2010 veřejnou vyhláškou
vyvěšenou od 30.7.20 IO po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu v Janově a
Pozemkového úřadu ve Svitavách.

O zahájení řízení byly dopisem ze dne 5.12.2008 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6
zákona vyrozuměny příslušné orgány a úřady státní správy a požádány o stanovení podmínek
k ochraně svých zájmů či zařízení v území dotčeném pozemkovými úpravami. Katastrální
úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy stanovilo podmínky a způsob
zpracování výsledků KPÚ Janov u Litomyšle již 27.9.2007. V únoru 2009 byly rovněž ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písmo c) zákona osloveny sousední obce s výzvou, zda přistoupí
jako účastníci k řízení o pozemkových úpravách. Žádná ze sousedních obcí nevyjádřila zájem
o přistoupení jako účastník řízení o KPÚ Janov u Litomyšle.
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Úvodní jednání, ke kterému byli všichni známí vlastníci pozvaru písemně a
informováni rovněž veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu
v Janově a Pozemkového úřadu ve Svitavách, se konalo dne 24.4.2009 v sále kulturního
domu, Na rychtě" v Janově. Přítomní vlastníci byli na tomto jednání seznámeni s účelem,
formou a cílem pozemkových úprav, s předpokládaným rozsahem upravovaného území (z
pozemkových úprav byly vyloučeny pozemky v zastavěné části obce a lesní komplexy
rozkládající se na východním okraji katastru) a s celým procesem KPÚ po jednotlivých
etapách. Rovněž byli informováni o způsobu oceňování pozemků pro potřeby KPÚ. Na
úvodním jednání byl ustanoven Il-členný sbor zástupců vlastníků, přičerm 9 členů bylo
zvoleno na tomto jednání a 2 členové, zástupce obce a zástupce pozemkového úřadu, jsou
nevolenými členy. Z úvodního jednání byl pořízen zápis.

V rámci přípravných projekčních prací proběhly na jaře a v létě 2009 průzkumné
práce a analýza současného stavu území pro využití v dalších etapách řízení, zejména při
zpracování plánu společných zařízení. Zároveň byl v území vektorizací map katastru
nemovitostí s využitím mapy 1:2880 a bývalého přídělového plánu zhotoven grafický přehled
parcel vedených na listech vlastnictví. Dokumentace byla zpracovatelem předána v červnu a
srpnu 2009.



Současně probíhaly i přípravné geodetické práce na KPÚ. Při nich bylo zrevidováno a
doplněno podrobné polohové bodové pole a zaměřen skutečný stav polohopisu v zájmovém
území. Kromě předmětů, které jsou obsahem katastrální mapy, jako jsou původní hraniční
znaky, oplocení, vnější obvody budov apod., byly zaměřeny též další prvky potřebné pro
následné projekční práce při KPÚ například hranice druhů pozemků, elektrické vedení, cesty,
vodoteče, sjezdy na pozemky, propustky, remízy apod. Tyto práce byly dokončeny v srpnu
2009.

Následně byl po dohodě s Katastrálním pracovištěm Svitavy a s využitím zaměření
skutečného stavu v terénu upřesněn obvod upravovaného území. Průběh hranic pozemků na
obvodu KPÚ byl s dotčenými vlastníky v terénu zjišťován ve dnech 9. - 12. II. 2009 komisí
jmenovanou ředitelem Pozemkového úřadu Svitavy a složenou ze zástupců zhotovitele,
katastrálního úřadu, pozemkového úřadu a obce. Průběh hranic byl dle podmínek stanovených
katastrálním úřadem zjišťován i na katastrálních hranicích se sousedními obcemi. K
jednotlivým úsekům šetřených hranic byli podle potřeby písemně přizváni vlastníci pozemků
z obou stran obvodu KPÚ a též rozhodující správci pozemků liniových staveb. Ti, kteří se
dostavili, potvrdili vyšetřený průběh hranic svým podpisem do protokolu. Na místech, kde
obvod KPÚ neprobíhal po vlastnických hranicích pozemků, ale tyto dělil na část vstupující do
KPÚ a část mimo jejich obvod, byly vypracovány geometrické plány, které byly předány
k zápisu do katastru nemovitostí spolu s dokumentací k určení obvodu KPÚ. Na základě
vlastnické mapy a obvodu pozemkové úpravy byl vyhotoven seznam parcel vstupujících do
KPÚ, který byl předán Katastrálnímu pracovišti vitavy k vyznačení poznámky o zahájení
pozemkových úprav do katastru nemovitostÍ. Do obvodu KPÚ byly zahrnuty dva pozemky
zapsané na jednom listu vlastnictví, u kterých se v pozemkových úpravách pouze obnovuje
soubor geodetických informací, tj. pozemky neřešené dle ust. § 2 zákona. Na základě
zaměření skutečného stavu v terénu a následného šetření průběhu hranic pozemků na obvodu
KPÚ byly upřesněny linie BPEJ dle skutečnosti a odsouhlaseny VÚMOP. Dokumentace
k určení obvodů pozemkových úprav byla odevzdána v únoru 20 10.
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Na základě požadavku katastrálního úřadu a obcí byla provedena změna katastrální
hranice mezi k.ú. Janov II Litomyšle a k.ú. Čistá II Litomyšle, která probíhala jako spůlná v
ose cesty. S ohledem na potřebu označení hranice trvalým způsobem a její zřetelný průběh v
terénu byla katastrální hranice změněna tak, aby probíhala při okraji cesty. Kvůli požadavku
na zachování vyrovnanosti výměr mezi obcemi byla hranice k.ú. ve střední části převedena na
opačnou stranu cesty, severní část tedy nově náleží do k.ú. Janov u Litomyšle, a jižní část do
k.ú. Čistá u Litomyšle. Změnu průběhu katastrální hranice ve všech navržených úsecích
schválila zastupitelstva obou dotčených obcí a zpracovaná dokumentace bude předána
katastrálnímu úřadu, který změnu katastrální hranice provede zápisem do katastru
nemovitostÍ.

Vzhledem k tomu, že obec Janov patří mezi tzv. přídělové obce, kde byl po válce
zemědělský majetek přidělován novým osídlencům dle dekretů prezidenta republiky č.

12/1945 Sb., bylo nutné v rámci komplexních pozemkových úprav nejprve provést tzv.
"upřesnění přídělů '. Přidělené pozemky byly v přídělovém řízení předány do vlastnictví
přidělcůrn, listina o vlastnictví sice existuje, ale chybí k ní přesné geometrické určení
přídělového pozemku, které mělo být provedeno podle zákona Č. 90/1947 Sb., o zavedení
knihovního pořádku ohledně konfiskovaného majetku, ale v důsledku vývoje po roce 1948
k němu již nedošlo. Parcely, u kterých bylo třeba určit (zpřesnit) hranice, vznikly zákresem
tzv. "červené čáry" do mapy pozemkového katastru (mapa PK). Takto vytvořená "přídělová



mapa" nemá potřebnou přesnost pro stanovení nároků vlastníků pozemků ve vlastní KPÚ. Po
šetření hranic obvodu pozemkové úpravy byly zpracovány soupisy vstupních a výstupních
nároků jednotlivých vlastníků pozemků pro upřesnění grafického přídělu. Soupisy nároků
obsahovaly jen ty pozemky, u kterých bylo nutné upřesnit jejich hranice. Podkladem pro
jejich vyhotovení byly údaje katastru nemovitostí - soubor geodetických informací, soubor
popisných informací, dále zaměření polohopisu, návrh přídělu pozemků a budov v k.ú. Janov
u Litomyšle a mapy grafického přídělu. U pozemků se neprovádělo jejich ocenění dle
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), neoceňovaly se stávající porosty a
neurčovala se vzdálenost pozemků. Projektant k tomuto soupisu vypracoval mapové dílo
"Upřesnění grafického přídělového plánu", do kterého byly zakresleny upřesňované hranice
pozemků. Dokumentace "Upřesnění grafického přídělového plánu" byla odevzdána
30.7.20 10. Soupisy nároků pro upřesnění grafického přídělu včetně mapky se zákresem
pozemků a upřesňovaných hranic byly zaslány dotčeným vlastníkům, kteří mohli ve
stanovené lhůtě k soupisu nároků uplatnit námitky a podle ustanovení § 8 odst. I zákona č.
13912002 Sb., byly vyloženy po dobu 15 dnů, od 20.8.2010, na Obecním úřadu v Janově a na
Pozemkovém úřadu ve Svitavách. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky. Po
uplynutí lhůty k podání námitek rozhodl Pozemkový úřad Svitavy podle ustanovení § 13 odst.
I zákona č. 13912002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o určení hranic pozemků. Po nabytí
právní moci rozhodnutí o určení hranic pozemků č.j. KPÚ/R/Jnv/33/1 O-Ko bylo pokračováno
v řízení o KPÚ další etapou - zpracováním soupisu nároků.

Vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen "soupis nároků") podle
jejich ceny dle platného cenového předpisu, výměry dle evidence v katastru nemovitostí,
vzdálenosti od referenčního bodu kterým byl na úvodním jednání určen místní kostel, a
druhu zjištěného ze zaměření, zabezpečil pozemkový úřad prostřednictvím zhotovite/e.
V soupisu nároků byly odděleně uvedeny pozemky v obvodu pozemkových úprav, které se
řeší dle § 2 zákona, pozemky, které se neřeší dle § 2 zákona, a pozemky, které jsou mimo
obvod pozemkových úprav. Pokud se na pozemku nacházel porost, byla u něj uvedena jeho
cena dle lesního hospodářského plánu. V poznámce bylo uvedeno případné věcné břemeno,
zástavní právo nebo omezení dispozičních práv vztahující se k danému pozemku. Dále byl v
poznámce označen i případný pozemek, který lze dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona řešit
v pozemkových úpravách jen se souhlasem vlastníka, nebo pozemek, u kterého se dle
ustanovení § 8 odst. I Vyhlášky č. 54512002 Sb., neuvádí cena dřevin rostoucích mimo les
(např. nálety). Souhlasy dle výše uvedených ustanovení dotčení vlastníci vyjadřovali
podpisem na soupisu nároků. Dokumentaci k soupisu nároků zpracovatel předal v červenci
2010.
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Soupisy nároků byly vystaveny na Pozemkovém úřadu ve Svitavách a na Obecním
úřadu v Janově po dobu 15 dní od 15.10.2010 a doručeny vlastníkům, jejichž pobyt byl znám
se sdělením, že k soupisu mohou ve stanovené lhůtě uplatnit námitky a připomínky u
pozemkového úřadu. Osobní projednávání nároků se konalo na Obecním úřa u v Janově dne
20. a 21.10.20 IO. K soupisu nároků byly podány dvě námitky. Proto svolal Pozemkový úřad
Svitavy jednání, které se konalo dne 8. J 1.20 IO. Na tomto jednání byl příslušným vlastníkům
vysvětlen princip vypracovávání nároků a dále i návrhu nového uspořádání pozemků. Na
základě tohoto vysvětlení výše uvedení vlastníci vzali svoje námitky zpět a soupis nároků
odsouhlasili. K soupisu nároků vznesl připomínky i vlastník, který nesouhlasil s výměrou
svých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí. Bylo mu doporučeno, aby se s těmito
připomínkami obrátil přímo na Katastrální úřad. Soupisy nároků byly v průběhu prací na KPÚ
Janov u Litomyšle průběžně aktualizovány na základě změn v katastru nemovitostí nebo v



důsledku vypořádání spoluvlastnictví. Upřesněné nároky byly dotčeným vlastníkům znovu
doručeny.

Další etapu KPÚ tvořily návrhové práce. Vlastnímu návrhu nového uspořádání
pozemků předcházelo zpracování plánu společných zařízení (dále jen "PSZ"), což je návrh
opatření, která řeší zpřístupnění pozemků, protierozní a protipovodňovou ochranu území a
ochranu a tvorbu krajiny a přírody. Koncepce plánu vychází z dostupných dokumentací
zpracovaných v daném území, metodických podkladů a ostatních podkladů vyhodnocených
v rámci provedené analýzy skutečného stavu. Návrh optimálního prostorového a funkčního
vymezení jednotlivých prvků společných zařízení v zájmovém území byl vypracován ve
spolupráci se sborem zástupců vlastníků pozemků a zástupcem Obce Janov. Jejich požadavky
a připomínky byly od února 20 I O průběžně projednávány, posuzovány a zapracovávány. Na
jednání sboru dne 28.4.2010 byla konečná podoba PSZ odsouhlasena členy sboru. Následně
byl PSZ předložen k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a projednán s nimi na
kontrolním dnu 17.5.20 I O. Po zapracování připomínek dotčených orgánů byl PSZ projednán a
schválen Zastupitelstvem obce Janov na veřejném jednání zastupitelstva dne 30.7.20 I O. Po
projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky byl PSZ aktualizován - byly
dodatečně navrženy nebo upraveny doplňkové cesty z důvodu zpřístupnění pozemků,
případně upřesněny trasy a zábory, což se nepovažuje za změnu oproti projednanému stavu.
Pro všechna společná zařízení byly v rámci návrhu nového uspořádání pozemků připraveny
parcely pro zápis do katastru nemovitostí. oučástí plánu společných zařízení je i vyčíslení
plošných i finančních nároků na realizaci jednotlivých opatření a předpokládaný postup jejich
realizace. Celková výměra společných zařízení (stávajících i nově navržených) činí 70,43 ha.
Do této výměry nejsou započítána plošná protierozní opatření typu protierozních osevních
postupů. Pro vlastnické vypořádání pozemků navržených pro společná zařízení byly použity
pozemky ve vlastnictví státu (zejména Pozemkového fondu České republiky - 22,6 ha a
Ředitelství silnic a dálnic České republiky - 2,2 ha). Společná zařízení typu polních cest (a to
stávající i nově navržená ve formě pozemků) jsou přidělena na LV 1000 I Obec Janov nebo na
LV 499 (Lesy ČR), příp. na LV 50000 (Obec Čistá). Celkem bylo v plánu společných zařízení
navrženo 10 km stávaj ících cest k rekonstrukci a 2 km nových cest. K převodu na Obec Janov
jsou navrženy i nově navržené prvky ÚSES, zejména nadregionální biokoridor NRBK K 83 a
lokální biokoridor LBK 11 N. Stávající prvky ÚSES byly v převážné většině ponechány
původním vlastníkům zejména se jedná o prvky v lesních komplexech a stávající trvalé travní
porosty. Všichni vlastníci byli na existenci prvků ÚSES a z toho vyplývající případná
omezení ve využívání pozemku upozorněni poznámkou u parcely v soupisech nových
pozemků. Poznámkou jsou rovněž opatřeny nově navržené pozemky, na nichž je navržen
protierozní osevní postup.
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Pro prvky společných zařízení bylo třeba vyčlenit výměru 24 ha, přičemž byly použity
pozemky státu a obce. Ke zpřístupnění pozemků bylo počítáno se 3 hlavními cestami, 12
vedlejšími cestami, 45 doplňkovými cestami (z toho 26 cest vytvořených v na hu), 7 lesními
cestami (z toho 4 cesty vytvořené v návrhu) a v návrhu vytvořenými 3 místními
komunikacemi. Jedná se o polní a lesní cesty stávající, navržené k rekonstrukci a navržené
plánem společných zařízení o celkové výměře 22,0 I ha a další cesty vytvořené v návrhu o
celkové výměře 4,99 ha. Protierozní a vodohospodářská opatření k ochraně zemědělského
půdního fondu typu větrolam, ochranná zatravnění propustky a odvodňovací příkopy zabírají
výměru 3,46 ha. Protierozní osevní postup není do této výměry započítán. Pro společná
zařízení k ochraně krajiny a přírody, tj. biokoridorů, biocenter a interakčních prvků byly
vymezeny pozemky o výměře 39,97 ha. Interakční prvky budou ve většině případů plnit
funkci doprovodné zeleně cest. Jak už bylo shora uvedeno, pozemky pod většinou prvků



společných zanzeru JSou navrženy do vlastnictví Obce Janov, další pozemky, např. pod
funkčními prvky ÚSES a některými protierozními opatřeními jsou převážně ponechány ve
vlastnictví soukromých vlastníků.

Vlastní návrh nového uspořádání pozemků byl vypracován na podkladě soupisu
nároků s ohledem na skutečný stav zaměřený v terénu, stávající vlastnickou držbu, schválený
plán společných zařízení a konkrétní požadavky vlastníků. Navrhované pozemky byly pro
následné projednávání s vlastníky označeny pracovními čísly. Pro každý list vlastnictví byl
vyhotoven soupis nových pozemků s uvedením výměry, navrhovaného druhu pozemku,
ocenění dle platného cenového předpisu a vzdálenosti od referenčního bodu (místní kostel), a
to včetně případného omezení vyplývajícího ze zástavního práva, předkupního práva, či
věcného břernene. V dolní části tabulky byla porovnána výměra, cena a vzdálenost původních
a nově navrhovaných pozemků. Přidělované pozemky byly pro následné projednávání
s vlastníky označeny pracovními čísly ve formátu "číslo LV/pořadové číslo" (např. 1000 I/1).

Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracováván a s vlastníky projednáván v říjnu
20 IO - září 2012. Při navrhování nových pozemků byly zohledňovány požadavky vlastníků,
které byly získány při projednávání nároků ve dnech 20. a 21.10. 20 IO na Obecním úřadu v
Janově. V první fázi byl návrh nového uspořádání pozemků, tzn. soupis nových pozemků a
grafická část návrhu se znázorněním umístění nových pozemků, rozeslán všem vlastníkům
k posouzení a případnému odsouhlasení a současně byli vlastníci pozváni k osobnímu
projednání návrhu dne 25. a 26.7.20 II na obecní úřad. Při tomto projednávání si mohli
vlastníci stanovit požadavky na nové umístění pozemků. Vlastníkům byl zároveň zaslán
dotazník, do kterého mohli své požadavky vyplnit a zaslat poštou. Kromě těchto konkrétních
požadavků se další požadavky objevovaly i v průběhu projednávání jednotlivých variant
návrhu. Hlavním cílem KPU byla zásada scelení pozemků do větších celků, jejich
zpřístupnění a vlastnické vypořádání společných zařízení. Přitom bylo třeba dodržet kritéria
přiměřenosti ceny, výměry a vzdálenosti dle § IO zákona. Po zapracování podaných
připomínek a požadavků doručil pozemkový úřad návrh znovu těm vlastníkům, kterým byl
návrh na základě jimi podaných připomínek změněn, dále vlastníkům, kteří návrh již
odsouhlasili, ale u kterých došlo k jeho změně z důvodu podaných připomínek a požadavků
jiných vlastníků, a rovněž vlastníkům, kteří se k návrhu vůbec nevyjádřili. Ve všech těchto
případech byli vlastníci výslovně upozorněni, že pokud se ve lhůtě stanovené pozemkovým
úřadem k návrhu nevyjádří, má se dle ustanovení § 9 odst. 17 zákona za to, že s ním souhlasí.
Všechny provedené změny v důsledku podaných připomínek byly s dotčenými vlastníky
opětovně odsouhlaseny. S některými, bylo o jejich požadavcích či připomínkách jednáno
v individuálně dohodnutých termínech.
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Při zpracovávání návrhu byla snaha uspořádat nové pozemky vlastníkům tak, aby
odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou a vzdáleností, a podle
možností i druhem pozemku dle kritérií uvedených v § 10 zákona (přiměřenost výměry je ± 10
%, přiměřenost vzdálenosti je ±20 %, přiměřenost ceny jsou ±4 %), ale přesto nebylo možné
v několika případech tato kritéria dodržet. Překročení kritérií bylo se všemi dotčenými
vlastníky projednáno a odsouhlaseno. Nadlepšení v ceně nad +4 % je možné jen za
předpokladu, že vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující toto kritérium. Od
požadavku na uhrazení doplatku může pozemkový úřad se souhlasem sboru zástupců
vlastníků v souladu s § 10 odst. 2 zákona ustoupit, pokud vlastník do pozemkové úpravy
vstupuje pouze s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit tak, aby nebylo
překročeno toto kritérium ve prospěch vlastníka. V KPÚ Janov u Litomyšle ve třech
případech vlastník rozdíl v ceně nad +4 % doplácí a ve čtyřech případech pozemkový úřad se



souhlasem sboru zástupců vlastníků v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona od
požadavku na uhrazení rozdílu ceny ustoupil.

V KPÚ se ruší věcné břemeno cesty evidované v katastru nemovitostí, které návrhem
pozemkových úprav pozbývá svůj účel. Ostatní stávající věcná břemena evidovaná v katastru
nemovitostí na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav přecházejí na nové pozemky.
Pokud na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav vázne zástavní právo, přechází podle
tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu.
Předkupní právo s věcnými účinky které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových
úprav, schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedojde-Ii mezi oprávněnou osobou z
předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním právem kjinému ujednání
nebo nestanoví-Ii zvláštní předpis (zákon č. 95/1999 Sb., v platném znění) jinak (§ II odst. 13
zákona). Přecházející omezení vlastnických práv jsou uvedena u dotčených pozemků
v poznámce v soupisu nároků a v soupisu nových pozemků.Většina věcných břemen v rámci
KPÚ Janov u Litomyšle přechází na nově navržené pozemky z pozemků původních, ať se již
jedná o zástavní, předkupní a jiná práva, nebo o práva užívání apod. V některých případech
přechází věcné břemeno na nový list vlastnictví, neboť v trase břemene je navržen pozemek
jiného vlastníka, než na kterém bylo věcné břemeno zavedeno. Ve všech případech byl nový
vlastník na toto břemeno upozorněn poznámkou v tabulce soupisu nových pozemků. V rámci
KPÚ byla některá věcná břemena navržena ke zrušení, jedná se o věcná břemena přístupu pro
Státní statek Svitavy, s.p., přístup na pozemky je řešen systémem polních cest. Ve dvou
případech je navrženo zrušení věcného břemene uložení VTL plynovodu pro VČP Net, s.r.o.,
neboť pozemky leží mimo trasu tohoto věcného břemene. Pozemkovou úpravou nebylo
zavedeno žádné nové věcné břemeno.

V rámci KPÚ bylo ve smyslu ustanovení § 9 odst. 13 zákona č. 139/2002 Sb.,
vypořádáno spoluvlastnictví na základě uzavřených dohod spoluvlastníků na 21 listech
vlastnictví. Jednalo se především o vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům pod existujícími
či zaniklými společnými cestami. Spoluvlastnictví se vypořádalo tak, že část odpovídající
spoluvlastnickému podílu byla připočtena k nárokům na listu vlastnictví, na kterém měl
dotčený vlastník další pozemky ve svém výlučném vlastnictví.Pokud vlastník neměl další list
vlastnictví, byl pro něho vytvořen pracovní list vlastnictví - nové číslo listu vlastnictví přidělí
katastrální úřad po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše
úhrady lhůty podle § 10 odst. 2 zákona případně o zřízení nebo zrušení věcného břernene k
dotčeným pozemkům.
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V průběhu řízení o KPÚ se ve dnech 10.12.2008 20.4.2009, 24.4.2009, 25.9.2009,
20.11.2009,17.5.2010,2.11.2010,28.1.2011, 18.2.2011, 16.8.2011,21.11.2011, 11.4.2012,
11.6.2012 a 19.11.2012 konaly kontrolní dny.

V rámci projednání nového umístění pozemků byla řešena řada problémů. edařilo se
uspokojit požadavky na umístění parcel některých vlastníků a navíc se objevovaly problémy
s umístěním pozemků dalších vlastníků. Problematická byla především oblast stávající
komunikace T/35 a plánované rychlostní komunikace. Stále probíhaly jednání o umístění
pozemků Obce Janov. V rámci obecních pozemků se dále řešila problematika vlastnictví
komunikací (i stávajících). Složité bylo vzhledem k velké rozdílnosti kvality půdy a
nedostatku státní půdy v katastrálním území rovněž uspokojení vlastníků, kteří žádali
přemísťování pozemků do jedné konkrétní lokality, kde roli hráli rovněž negativní vzájemné
vztahy vlastníků. Dále bylo řešeno rovněž rozdělování spoluvlastnictví na základě požadavků
Pozemkového fondu ČR a rozdělování spoluvlastnictví za účelem dosažení smyslu



pozemkových úprav (tj. případy, kdy parcelu o malé výměře vlastní několik vlastníků, kteří
zároveň mají v katastrálním území další list vlastnictví). Problémy nastávaly i s dědici nebo
okruhem dědiců, kteří teprve v rámci pozemkových úprav, kdy na žádost pozemkového úřadu
bylo zahájeno řízení o projednání dědictví, zjistili, že jejich předkové vlastnili v k.ú. Janov u
Litomyšle nemovitý majetek a bylo třeba s nimi celý průběh pozemkových úprav znovu
projednat, což nebylo vždy z důvodu neznalosti situace snadné, a samozřejmě i upravit návrh
tak, aby odpovídal jejich požadavkům. Byla zde rovněž skupina asi 120 vlastníků, kteří
nereagovali na výzvy zpracovatele a pozemkového úřadu, týkající se odsouhlasení návrhu, ale
i nároků nebo podpisu dohody o rozdělení spoluvlastnictví. Tyto bylo třeba znovu obesílat a
jednat s nimi. V rámci těchto vlastníků byli i vlastníci kteří neustále nesouhlasili s nárokem i
s návrhem. Další práce byly mj. tedy směřovány na úpravu nebo přepracování návrhu a jeho
projednání v těch místech, kde vlastníci vyjádřili nesouhlas. Ve snaze vyhovět co největšímu
množství vlastníků, tak aby byla jistota jejich souhlasu s návrhem a zároveň aby nehrozilo
zjejich strany riziko odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu, které by dokončení
pozemkových úprav ještě více zpozdilo, byl v několika případech návrh mnohokrát
přepracován, neboť vlastníci neustále nesouhlasili a zároveň však nedokázali vyjádřit svoje
požadavky. Smysl pozemkových úprav chápali jako snahu podvést vlastníky a připravit je o
nemovitosti.

V souladu s ustanovením § I J odst. 1 zákona oznámil pozemkový úřad na úředních
deskách Pozemkového úřadu ve Svitavách a Obecního úřadu v Janov, že do zpracovaného
návrhu je možno nahlédnout po dobu 30 dní od 5.10.2012. O vystavení návrhu vyrozuměl
pozemkový úřad všechny známé účastníky řízení a současně jim sdělil, že v této době mají
poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky. Ze strany vlastníků byly v
době vystavení zpracovaného návrhu podány připomínky a námitky čtyř vlastníků. V jednom
případě se jednalo o žádost vlastníka o oddělení části jeho parcely, kterou chce soukromě
užívat. Změna se netýkala jiných vlastníků. Návrh byl dle požadavků upraven a vlastníkovi
vyhověno. Další dva vlastníci (spoluvlastníci předrnětných pozemků) uplatnili námitku
z důvodu, že se hranice jejich současných pozemků neshodují s hranicemi pozemků nově
navržených. Na základě tohoto nesouhlasu proběhlo dne 11.10.2012 jednání s místním
šetřením, na kterém byly jednomu z vlastníků, neboť druhý vlastník se na jednání nedostavil,
na místě ukázány hranice nově navržených pozemků. Přítomný vlastník se vyjádřil, že
s navrženými hranicemi souhlasí, ale souhlas s návrhem podmiňuje vytyčením pozemků.
Poslední námitku k návrhu vznesl vlastník, který v emailové korespondenci navrhoval další
varianty a zrněny návrhu. Tyto navržené varianty však již byly dříve s dotčenými vlastníky
projednávány a vlastníci je odmítli. Všichni uvedení vlastníci, kteří podali námitky, byli
pozemkovým úřadem kontaktováni, bylo s nimi jednáno a následně jim bylo zasláno
vyrozumění týkající se řešení jejich námitek.
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Dne 19.11.2012 se v kulturním domě "Na rychtě" v Janově konalo závěrečné jednání,
kterého se zúčastnilo 23 účastníků řízení. Na tomto jednání byly zhodřroceny výsledky
pozemkových úprav a přítomní účastníci byli seznámeni s návrhem, o kterém bude
rozhodnuto. V závěru dostali přítomní prostor k diskuzi.

Při vyložení nároků bylo v řízení o KPÚ 306 vlastníků s 2119 pozemky na 217 listech
vlastnictví. V návrhu je 286 vlastníků se 756 pozemky na 210 listech vlastnictví.

Se zpracovaným návrhem komplexních pozemkových úprav souhlasí 99 % vlastníků
celkové výměry upravovaného území, která činí 1290,3890 ha. Vlastníci 80 % této výměry
svůj souhlas stvrdili svým podpisem na soupisu nových pozemků, vlastníci 19 % výměry



upravovaného území se ve lhůtách stanovených pozemkovým úřadem k návrhu nevyjádřili,
takže se má ve smyslu ustanovení § 9 odst. 17 zákona za to, že s ním souhlasí. Vlastníci I %
výměry upravovaného území vyjádřili svůj nesouhlas. Tím je naplněno ustanovení § II odst.
4 zákona, dle kterého může pozemkový úřad rozhodnout o schválení návrhu pozemkových
úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 3/4 výměry půdy pozemků, řešených ve
smyslu ustanovení § 2 zákona.

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkový úřad oznamuje verejnou vyhláškou a
doručí všem známým účastníkům řízení. Každý účastník řízení je v rozhodnutí v souladu
s ustanovením § 5 odst. 2 zákona jednoznačně identifikován podle svého jména, příjmení,
bydliště a rodného čísla u fyzických osob a podle názvu, sídla a identifikačního čísla osoby u
právnických osob. Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje
v řízení o pozemkových úpravách dle § 5 odst. 3 zákona opatrovník. Zemřel-Ii vlastník
pozemku, který je zahrnut do pozemkových úprava soud o dědictví pravomocně usnesením
ještě nerozhodl, jsou dle § 5 odst. 4 zákona účastníky řízení o pozemkových úpravách osoby
podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případech, kdy soud nebo soudní komisař
nepodá sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby opatrovník. V
průběhu řízení o KPÚ ustanovil pozemkový úřad v sedmi případech opatrovníka osobě, jejíž
pobyt není znám a v jednom případě opatrovníka osobám neznámým, které jsou dotčené
dědictvím po zemřelém vlastníku pozemků.

Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému účastníkům řízení připojí jen ta
písemná a grafická část návrhu, která se týká konkrétního účastníka řízení. V připojovaných
přílohách jsou doplněna parcelní čísla přidělená katastrálním úřadem, odpovídající pracovním
číslům pozemků v projednávaném návrhu. Schválený návrh se všemi náležitostmi bude
uložen na Pozemkovém úřadu ve Svitavách a na Obecním úřadu v Janově, kde lze do něho
nahlédnout (§ I I odst. 5 zákona).

Na základě schváleného návrhu KPÚ pozemkový úřad zabezpečí ve smyslu § 12 odst.
2 zákona, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby
vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Vytyčení a stabilizace hranic
pozemků po pozemkových úpravách bude pro každého vlastníka provedeno pouze jednou na
náklady státu prostřednictvím pozemkového úřadu.
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Po nabytí právní moci předá pozemkový úřad toto rozhodnutí katastrálnímu úřadu k
vyznačení do katastru nemovitostí (§ II odst. 5). Na podkladě schváleného návrhu bude
vypracována nová digitální katastrální mapa a vydáno rozhodnutí pozemkového úřadu o
výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady lhůty podle § 10 odst. 2 zákona
případně o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům (§ II odst. 8
zákona).

Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků
pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických
práv se v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (například
v kupních smlouvách, v usnesení soudu o nabytí dědictví, v zástavních smlouvách) kromě
nabývaných pozemků uvedou 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 (§ II odst. 12
zákona).



Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k
Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu pozemkovému úřadu, a to prostřednictvím MZe,
Pozemkového úřadu Svitavy (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů).

Ing.Mi~ra
ředitel Pozemkového úřadu vitavy

Přílohy:
1. Seznam účastníků řízení - nedílná součást rozhodnutí, 8 stran
2. Návrh KPÚ - každému účastníkovi se připojuje část návrhu, která se ho konkrétně týká

Rozdělovník:
1. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení ve zvláštní příloze, kterým se dle
ustanovení § 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 ustanovení § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva zemědělství,
Pozemkového úřadu ve Svitavách a na úřední desce Obecního úřadu v Janově.
III. Po nabytí právní moci obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Pardubický kraj<,
Katastrální pracoviště Svitavy, kterému se návrh nepřikládá.
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