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DATUM: 2.4.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPÚ 121225/2013 ze dne 2.4.2013

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy v souladu s ustanovením § 11 odst.
7 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 ajinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), oznamuje že dne 2.4.2013 bylo pod č.j. SPÚ
121225/2013 vydáno rozhodnutí o změně návrhu Komplexních pozemkových úprav s upřesněním
přídělů v katastrálním území Janov u Litomyšle. Dle § 11 odst. 7 zákona se rozhodnutí oznámí
všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a doručí těm účastníkům řízení, jichž se změna týká.
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Ing. Miloš Šimek
pověřen vedením Pobočky Svitavy
Státní pozemkový úřad
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Ve Svitavách dne: 2. 4. 20 13

ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, 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. 229/199 I Sb., o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
zákon) rozhodl podle ust. § 87 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

odvolání podanému panem Pavlem Vavřínem, bytem Nedošín 4, 570 OI Litomyšl dne
I I. I2.20 12 proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Svitavy, č.j.
2 1764 I/20 I2-MZE- 130750 ze dne 5. I2.20 I2 se v plném rozsahu vyhovuje a tímto
rozhodnutím se návrh pozemkových úprav měn í v části týkaj ící se pozemků na LV č.784 v
katastrálním území Janov u Litomyšle tak jak je uvedeno v příloze Č. 2 tohoto rozhodnutí
která je jeho nedílnou součástí.

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., správního řádu.



Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze Č. 1 tohoto rozhodnutí,
která je jeho součástí.

ODŮVODNĚNÍ
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Svitavy (dále jen pozemkový úřad) svým
rozhodnutím ze dne 5.12.2012 č.j. 21764112012-MZE-130750 schválilo návrh komplexních
pozemkových úprav, zpracovaný jménem firmy GEOREAL spol. s 1'.0., Hálkova 12, 301 00
Plzeň pod Č. zakázky 210-2008 Ing. Martinou Liškovou a Ing. Janem Liškou kteří jsou
osobami úředně oprávněnými k projektování pozemkových úprav. Proti tomuto rozhodnutí
podal v zákonem stanovené lhůtě pan Pavel Vavřín odvolání. Důvodem podaného odvolání je
nesouhlas pana Pavla Vavřína se sloučením parcel katastru nemovitostí Č. 2637/2 a Č. 2637/3,
které jsou v jeho vlastnictví, do jedné parcely označené dle soupisu nových pozemků číslem
5220. Odvolatel požaduje zachování současného stavu tak, jak je uveden v katastru
nemovitostí a v soupisu nároků ze dne 6.1.2012, který z informací katastru nemovitostí
vychází.

Ke sloučení parcel došlo v rámci zpracování návrhu nového umístění pozemků. S tímto byl
pan Vavřín seznámen dopisem ze dne 23.1.2012, který mu byl doručen dne 26.1.2012.
Přílohou tohoto dopisu byl soupis nových pozemků a mapový podklad. V uvedeném dopise
pozemkový úřad žádal dotčeného vlastníka o kontrolu všech údajů v soupise nových pozemků
a o vyjádření, zda s tímto podkladem souhlasí. Dále zde bylo uvedeno, že pokud se ve lhůtě
do 10-ti dnů od obdržení tohoto dopisu nevyjádří, má se dle § 9 odst. 17 zákona Č. 139/2002
Sb. za to, že s novým uspořádáním souhlasí. Jelikož pozemkový úřad od pana Pavla Vavřína
neobdržel žádné vyjádření, považoval jemu zaslaný soupis nových pozemků za odsouhlasený
a na podkladě této skutečnosti vydal rozhodnutí o schválení návrhu komplexních
pozemkových úprav, proti kterému pan Pavel Vavřín podal výše zmíněné odvolání.

Pozemkový úřad uznal důvody podaného odvolání. Jelikož se požadavek vyplývající
z odvolání nedotkne ostatních účastníků řízení, nebyl potřeba jejich souhlas se změnou
návrhu. Dle požadavků pana Vavřína byl zpracován nový soupis nových pozemků a mapový
zákres, který byl panu Vavřínovi zaslán k vyjádření. Dne 31.12.2012 byl uvedený soupis
nových pozemků doručen pozemkovému úřadu odsouhlasený panem Pavlem Vavřínem. Dle §
II odst. 6 zákona 139/2002 Sb. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen pobočka) vyrozuměl ostatní účastníky řízení o
obsahu podaného odvolání veřejnou vyhláškou se současným upozorněním na možnost
vyjádřit se k předmětu odvolání do 7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou, tj. do
16.3.2013. Veřejná vyhláška byla vyvěšena od 22.2.2013 na úřední desce' pobočky a na
úředních deskách obecních úřadů v Janově a Čisté.

Jak je již výše uvedeno, změnou návrhu nebude způsobena újma žádnému z účastníků, proto
pobočka odvolání v plném rozsahu vyhověla a rozhodla podle ust. 87 správního řádu tak, jak
je uvedeno ve výroku.

Dne 1. 1.2013 nabyl účinnosti zákon Č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně
některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy
pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové
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organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen "SPÚ"). Práva a
povinnosti plynoucí z platných právních předpisů které souvisejí s činností pozemkových
úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného
zákona). V souladu s ust. § 22 odst. 8 citovaného zákona se řízení o pozemkových úpravách
dokončí podle dosavadních předpisů, tedy i odvolací řízení je vedeno podle zákona č.
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech platného ke dni 31. 12.
2012.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí
Státního pozemkovému úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj, Pobočky Svitavy (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů).

Ing. Miloš Šimek
pověřen vedením Pobočky Svitavy

Státní pozemkový úřad

Přílohy:
I. Seznam účastníků řízení - nedílná součást rozhodnutí, 8 stran
2. Změna návrhu KoPÚ - nedílná součást rozhodnutí

Rozdělovník:
I. Obdrží na doručen ku odvolatel dle ustanovení § II odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., o

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Pavel Vavřín, bytem Nedošín 4, 570 OI Litomyšl

2. Všem účastníků řízení se dle ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech rozhodnutí oznamuje veřejnou
vyhláškou.
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