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R O Z H O D N U T Í 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Kutná Hora (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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, 

rozhodl 
podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto: 
 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Bohdanče a části k. ú. 
Bohdaneč u Zbraslavic, Milanovice, Machovice, Hranice u Slavošova a Chlístovice u Pertoltic 
zpracovaný jménem AREA G. K. (reprezentant sdružení PROJEKCE a AREA G. K.), U Elektry 650, 198 
00 Praha Ing. Jindřichem Jírou, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu: 
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí, která je 
nedílnou součástí výroku. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
Řízení o komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Ostrov u Bohdanče 
zahájilo Ministerstvo Zemědělství – Pozemkový úřad Kutná Hora (dále jen „pozemkový úřad“) dne 17. 8. 
2007 oznámením ve smyslu § 6 odst. 4, 5, 6 zákona na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry 
zemědělské půdy pod č. j. PU 208/2007 dne 4. 7. 2007. Současně byly o zahájení řízení vyrozuměny 
příslušné orgány a úřady státní správy. Důvody pro zahájení uvedené v žádosti jsou: roztříštěnost 
pozemků jednotlivých vlastníků, nutnost řešení cestní sítě, protierozních, ekologických a 
vodohospodářských opatření a SES (systém ekologické stability). V průběhu řízení byl obvod KoPÚ 
rozšířen o části katastrálních území Bohdaneč u Zbraslavic, Hranice u Slavošova, Milanovice, 
Machovice a Chlístovice u Pertoltic.  
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Zhotovitelem geodetických a projekčních prací se stala firma AREA G. K., spol. s r. o., (jako reprezentant 
sdružení PROJEKCE & AREA G. K.), U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČ 25094459. která byla vybrána 
na základě výsledku veřejné zakázky zadávané otevřeným řízením v souladu s ustanovením § 27 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Smlouva byla uzavřena dne 7. 9. 2010. 
 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona pozemkový úřad dne 15. 9. 2010 vyzval dotčené orgány a 
úřady státní správy k písemnému stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů. 
Podmínky stanovené dotčenými orgány a úřady státní správy byly respektovány při vypracování návrhu 
komplexních pozemkových úprav. 
 
Pozemkový úřad vyzval obce, s jejímž územním obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu 
pozemkových úprav k vyjádření ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona, zda přistupují jako 
účastníci k řízení o komplexních pozemkových úpravách. Na výzvu reagovala Obec Zbraslavice, která 
je účastníkem řízení i dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona. 
 
Podkladem pro zpracování návrhu pozemkových úprav byla především data poskytnutá katastrálním 
úřadem (SPI, mapy PK, KN), zaměření skutečného stavu, vyjádření dotčených orgánů státní správy, 
správců podzemních a nadzemních zařízení, barevné ortofotomapy, mapa BPEJ, mapa uživatelských 
vztahů LPIS, komplexního průzkumu půd, generelu územních prvků ekologické stability. 
 
Nejprve zpracovatel provedl v rámci přípravných prací vyhodnocení získaných podkladů a zpracoval 
analýzu současného stavu, poté provedl do poloviny roku 2011 většinu přípravných geodetických prací 
(dohledání, ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění, polohopisné zaměření zájmového 
území, geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území). 
 
Dohoda pozemkového úřadu a katastrálního pracoviště o zpracování podkladů pro obnovu souboru 
geodetických informací byla uzavřena dne 10. 9. 2010 (aktualizace 19. 1. 2012) a stanovuje podmínky 
pro KoPÚ Ostrov u Bohdanče dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) v platném znění a dle 
§6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 545/2002 Sb. (o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav) v platném znění. 
 
Na úvodní jednání podle § 7 zákona byli účastníci řízení pozváni dopisem do vlastních rukou č. j. 
37916/2011-MZE-130706 a veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu 
Zbraslavice, Bohdaneč, Slavošov a Pertoltice, na úřední desce Pozemkového úřadu Kutná Hora a na 
elektronické úřední desce MZe www.eagri.cz od 30. 3. 2011 do 14. 4. 2011. Toto jednání proběhlo dne 
2. května 2011 v jídelně areálu firmy LESS v Ostrově u Bohdanče. Účastníci řízení zde byli seznámeni 
s účelem, cílem, předmětem a formou pozemkových úprav ve smyslu § 2, § 3 a § 4 zákona.  
 
Podle § 5 zákona byl na úvodním jednání zvolen sbor zástupců (dále jen sbor) v tomto složení: p. Jiří 
Francl, Ostrov 13, p. František Laudát, Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří, B. Němcové 
352, Ing. Zbyněk Novák, Praha 4, Ke Šmejkalu 134, p. Jana Srbová, Nová Ves I, Příčná 199, p. 
František Zich, Ostrov 45, Ing. Zdeněk Nácovský, Agro Pertoltice, a. s. Zruč nad Sázavou, Nová 331; 
nevolenými členy sboru se stali ve smyslu § 5 odst. 8 zákona p. Ondřej Havlovic (starosta Obce 
Zbraslavice), Ing. Jaromír Juna (starosta Obce Bohdaneč), p. Miroslav Vidlák (starosta Obce Pertoltice), 
p. Jan Chaloupka (starosta Obce Slavošov), Ing. Jitka Svobodová (pracovnice Pozemkového úřadu 
Kutná Hora pověřená ředitelem) a dále vlastníci, jejichž pozemky zahrnují alespoň 10 % výměry 
z pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, p. Bernard Šafařík, Praha 5, Holečkova 
2305/68 a Ing. Tomáš Rybníček za LESS & Patrick s. r. o., Bohdaneč 140. (Dne 25. 5. 2011 se LESS 
& Patrick s. r. o. změnil na Zelená Bohdaneč s.r.o. a později byl zástupce společnosti Ing. Rybníček 
nahrazen ve funkci člena sboru Ing. Janem Mičánkem.) Sbor spolupracoval ve smyslu § 5 zákona při 
zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzoval jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, 
vyjadřoval se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, 
k návrhu pozemkových úprav. 
 
Dne 16. 3. 2011 byla ředitelem pozemkového úřadu Ing. Petrem Lázňovským po dohodě s Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora (dále jen katastrální pracoviště) 
jmenována komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ Ostrov u Bohdanče ve složení: 
předseda komise: Ing. Milan Dvořák, AREA G. K., spol. s r. o., členové komise: Ladislava Kubátová, 
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AREA G. K., spol. s r. o., Ing. Jindřich Jíra, Projekce, Ing. Ladislav Grandisch, Katastrální úřad pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Ondřej Havlovic, Obec Zbraslavice, Lenka 
Koutová, Obec Zbraslavice, Ing. Jitka Svobodová, Pozemkový úřad Kutná Hora. 
 
Ve dnech 7. až 10. června 2011 proběhlo za účasti této komise zjišťování průběhu hranic pozemků 
tvořících obvod komplexních pozemkových úprav. Všichni dotčení vlastníci byli řádně a včas pozváni 
pozvánkou pod č. j. 91397/2011-MZE-130706 s poučením, že případná nepřítomnost není na překážku 
využití výsledků zjišťování hranic, výsledky pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu.  
 
Na obvodu pozemkových úprav byly vyhotoveny geometrické plány č. 70-114-127-349/2010 (k. ú. 
Ostrov u Bohdanče, Útěšenovice, Prostřední Ves), č. 71-76-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, 
Hranice u Slavošova), č. 72-5-119-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Milanovice, Slavošov u Zruče 
nad Sázavou), č. 73-4-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Milanovice), č. 74-40-349/2010 (k. ú. Ostrov 
u Bohdanče, Machovice), č. 75-8-300-8-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Chlístovice u Pertoltic, 
Bohdaneč u Zbraslavic, Dvorecko), č. 76-301-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Bohdaneč 
u Zbraslavic), č. 77-302-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Bohdaneč u Zbraslavic), GP 314-349/2010 
(k. ú. Bohdaneč) a GP 86-47-11-349/2010 (k. ú. Ostrov u Bohdanče, Machovice a Chlístovice 
u Pertoltic), které byly zapsány do katastru nemovitostí. 
 
Podle § 9 odst. 7 zákona předložil pozemkový úřad 31. 8. 2011 katastrálnímu úřadu seznam parcel 
dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení zahájení KoPÚ v katastru nemovitostí. V obvodu 
pozemkových úprav se nachází i pozemky neřešené, pro tyto pozemky bylo provedeno zjišťování 
průběhu hranic a pouze se u nich obnovuje soubor geodetických informací. Předmětem pozemkových 
úprav jsou i pozemky, které podléhají režimu § 3 odst. 3 zákona a k nimž dali dotčení vlastníci souhlas. 
 
Při stanovení výměry území v obvodu pozemkových úprav byl zjištěn rozdíl mezi výměrou území 
zjištěnou výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranice obvodu KoPÚ a výměrou získanou součtem 
výměr všech parcel v obvodu upravovaného území podle katastru nemovitostí. Tento rozdíl nepřekročil 
stanovenou mezní odchylku, a proto došlo v soupisu nároků k opravě součtu výměr směňovaných 
parcel dle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 545/2002 Sb. (o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav v platném znění) pomocí opravného koeficientu (1.000870) 
tak, aby došlo k odstranění zjištěného rozdílu ve výměře.  
 
Pozemkový úřad zabezpečil vyhotovení soupisu nároků vlastníků podle § 8 zákona, který byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 5. 10. 2011 do 20. 10. 2011 na Obecním úřadě Zbraslavice a na 
Pozemkovém úřadě Kutná Hora, příslušné části též na Obecních úřadech Bohdaneč, Slavošov a 
Pertoltice. Známým účastníkům řízení byl soupis doručen doporučeně do vlastních rukou pod č. j. 
164772/2011-MZE-130706, všem účastníkům řízení bylo vyložení soupisu nároků oznámeno na úřední 
desce Obecních úřadů Zbraslavice, Slavošov, Bohdaneč, Pertoltice, na úřední desce Pozemkového 
úřadu Kutná Hora a na elektronické úřední desce MZe www.eagri.cz. Ústní projednání soupisu nároků 
proběhlo dne 24. 10. 2011 v klubovně obecního úřadu v Ostrově u Bohdanče. Ke zpracovanému 
soupisu nároků byla vznesena e-mailem námitka p. Františka Laudáta ohledně jiných věcných práv 
zapsaných na LV 1072. Ve spolupráci s katastrálním pracovištěm byla chyba z katastru nemovitostí 
odstraněna a p. Laudátovi byl zaslán opravený soupis nároků, který odsouhlasil 6. 12. 2011. Vlastník 
parcely KN st. 16 (LV 1047) Ing. Jiří Franc projevil nesouhlas s řešením této parcely v KoPÚ, parcela 
byla tedy zařazena mezi pozemky neřešené dle §2.  
 
Soupis nároků i návrh nového uspořádání pozemků KoPÚ zpracovala Ing. Miroslava Smejkalová, která 
je oprávněna, ve smyslu § 18 zákona k projektování pozemkových úprav. Návrh KoPÚ byl zpracován 
ve smyslu § 2 a § 10 zákona. K nedodržení kritérií dle § 10 zákona došlo pouze se souhlasem vlastníků. 
Vlastníci LV 1040, 1041 a 1095 souhlasili s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium stanovené 
zákonem. U vlastníků vstupujících do pozemkové úpravy pouze s jedním pozemkem, který nelze 
z technických důvodů umístit jinak (Ing. Aleš Navrátil, Kolín, Říční 590, LV 10022 a Stanislav Volf, 
Kácov-Račiněves 40, LV 1092), dle §10 odst. 2 zákona sbor zástupců odsouhlasil překročení kritéria 
ceny pozemků ve srovnání s původní cenou o více než 4 % bez doplatku vlastníka. V průběhu 
zpracování návrhu KoPÚ projektant pozemkových úprav přihlédl k požadavkům a připomínkám 
vlastníků i dalších účastníků řízení, pokud to bylo možné, a opakovaně s nimi projednával změny 
návrhu. První návrh byl projednán dne 25. června 2012 v klubovně obecního úřadu v Ostrově 
u Bohdanče, další návrhy byly projednávány s vlastníky jednotlivě osobně, příp. e-mailem a telefonicky.  
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V rámci návrhu nového uspořádání pozemků bylo v souladu s § 9 odst. 13 zákona provedeno rozdělení 
spoluvlastnictví u listů vlastnictví č. 1106, 1107, 1112, 1115, 1116, 1452, 10008 a 10012 v k. ú. Ostrov 
u Bohdanče na základě dohod o vypořádání spoluvlastnictví podepsaných dotčenými vlastníky. Při 
rozdělení spoluvlastnictví byla výměra odpovídající spoluvlastnickému podílu převedena na příslušný 
list vlastnictví vlastníka, nebo pokud spoluvlastník kromě spoluvlastnického podílu nevlastnil jiný 
pozemek, byl vytvořen nový list vlastnictví. 
 
Závěrečný návrh KoPÚ byl každému vlastníkovi, společně s oznámením o vystavení návrhu a 
pozvánkou na závěrečné jednání, zaslán pod č. j. 164944/2012-MZE-130706 do vlastních rukou 
s upozorněním, že námitky je možné uplatňovat nejpozději v době jeho vyložení, tzn. po dobu 30 dní 
počínaje dnem 21. 9. 2012. Vystavení návrhu bylo oznámeno na úřední desce obecních úřadů 
Zbraslavice, Bohdaneč, Slavošov, Pertoltice, na úřední desce Pozemkového úřadu Kutná Hora a na 
elektronické úřední desce MZe www.eagri.cz od 20. 9. 2012 do 22. 10. 2012. Vypracovaný návrh byl 
vyložen na Obecním úřadě Zbraslavice a na Pozemkovém úřadě Kutná Hora, příslušná část návrhu i 
na Obecním úřadě Bohdaneč, Slavošov a Pertoltice. V bilanci návrhu směn pozemků jsou uvedeny 
další doplňující údaje týkající se stanovení věcných břemen, omezení nakládání s předmětnými 
nemovitostmi a údaje o dodržení kritérií přiměřenosti podle § 10 zákona. 
 
K vystavenému návrhu KoPÚ byly ve stanovené době vzneseny čtyři připomínky: 
Ing. Jiří Franc (LV 1047) uplatnil své námitky a připomínky k závěrečnému návrhu písemně podáním ze 
dne 8. 10. 2012 pod č. j. 182860/2012-MZE-130706 a č. j. 181702/2012-MZE-130706. 
Ing. Franc byl pozván na ústní jednání, kde byl návrh podrobně vysvětlen a drobné změny byly do 
návrhu ihned zapracovány. Vlastníkem byl celý návrh odsouhlasen na jednání dne 25. 10. 2012, jiných 
vlastníků se změny nedotkly. 
Jan Císař, Jiřina Císařová, JUDr. Magdalena Císařová (LV 1051) uplatnili společně písemně námitky a 
připomínky k návrhu v plném rozsahu k navrhovaným změnám podáním, které bylo doručeno 
pozemkovému úřadu dne 11. 10. 2012 pod č. j. 184556/2012-MZE-130706. 
 Návrh byl vypracován podle požadavků p. Jiřiny Císařové a všem vlastníkům byl v průběhu KoPÚ 
několikrát zaslán, naposledy s upozorněním, že pokud se vlastník k návrhu nevyjádří, má se za to, že 
s ním souhlasí. Žádný z vlastníků LV 1051 se k průběžně zasílaným návrhům nevyjádřil. Námitky a 
připomínky byly vzneseny až k návrhu závěrečnému. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou stavební 
parcelu uvedených vlastníků a nebylo možné najít řešení, které by plně vyhovovalo všem dotčeným 
vlastníkům, přistoupil pozemkový úřad ke změně obvodu KoPÚ. Parcela není tedy předmětem 
pozemkových úprav a nebude o ní v rámci KoPÚ rozhodováno. 
Nesouhlas p. Františka Laudáta (LV 1072) byl pozemkovému úřadu doručen dne 15. 10. 2012 a je 
evidován pod č. j. 187126/2012-MZE-130706.  
Pan Laudát byl pozván na osobní jednání na pozemkový úřad, zde byla dne 25. 10. 2012 s p. Laudátem 
podrobně probrána situace kolem jeho pozemků – původních i navrhovaných, přístup k pozemkům a 
vysvětlen nárůst výměry v intravilánu a celkový úbytek výměry o 1 % pro LV 1072. Pan Laudát trval na 
svém stanovisku, uvedeném v zápisu z jednání: nesouhlasil se zrušením přístupu na pozemek prac. č. 
1072/5 a nesouhlasil s pozemkovými úpravami na LV 1072 do doby projednání s nájemcem pozemku 
o úpravě vjezdu na uvedený pozemek. 
Stanovisko pozemkového úřadu je takové, že vjezd na pozemek je zajištěn z cesty prac. č. 10001/13 
(nové č. 378), která je navrhována do vlastnictví Obce Zbraslavice. Situace v tomto místě je navrhována 
prakticky podle původního stavu a rozhodně není pozemkovými úpravami žádný vjezd rušen. 
Dne 6. 11. 2012 obdržel pozemkový úřad pod č. j. 203855/2012-MZE-130706 sdělení p. Laudáta, že 
neprosadil záměr úpravy vjezdu na pozemek 1072/5 a trvá na zachování vjezdu na tento pozemek. Pan 
Laudát trval v plném rozsahu na připomínkách uvedených v předešlé korespondenci. 
Vyjádření Ing. Stanislava Trojana (LV 1039 podíl 1/4) bylo doručeno pozemkovému úřadu dne 19. 10. 
2012 a je evidováno pod č. j. 191213/2012-MZE-130706. Ing. Trojan nesouhlasil s jakýmikoliv 
násilnými, vynucenými a neodůvodněnými úpravami v přesunech pozemků. Ve svém dalším vyjádření, 
které obdržel pozemkový úřad dne 16. 11. 2012 pod č. j. 211089/2012-MZE-130706 opakovaně 
nesouhlasil s žádnou s navrhovaných změn a vyjádřil zásadní a konkrétní nesouhlas se všemi návrhy 
tedy i s návrhem závěrečným.  
Pozemek pro LV 1039 je navržen tak, aby zůstal na stejném místě s odpovídající výměrou, takže 
nedochází prakticky k žádné změně oproti současnému stavu. Spoluvlastníci Ing. Trojana vyslovili 
s tímto návrhem souhlas. Nesouhlas Ing. Trojana trval. 
 

http://www.eagri.cz/
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Dne 9. 11. 2012 proběhlo v Ostrově u Bohdanče závěrečné jednání KoPÚ, kde byly zhodnoceny 
výsledky pozemkových úprav ve smyslu § 11 odst. 3 zákona a vlastníci byli seznámeni s návrhem, 
o kterém bude rozhodnuto. 
 
V době mezi vystavením návrhu a vydáním rozhodnutí došlo v katastru nemovitostí k několika změnám. 
Na LV 1082 a 1084 byli zapsáni noví vlastníci, těmto vlastníkům byla zaslána informace o průběhu 
KoPÚ. LV 1065 a 816 byla zrušena a pozemky převedeny na nové vlastníky, kteří byli již účastníky 
řízení. 
 
Součástí zpracovávaného návrhu KoPÚ byl plán společných zařízení (dále PSZ nebo plán), který je 
navržen jako soustava opatření pro zpřístupnění pozemků, protierozních, vodohospodářských opatření 
a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. 
Všechny prvky společných zařízení jsou v maximální míře navrženy jako polyfunkční. Na společná 
zařízení byla použita především státní a obecní půda. Některá společná zařízení zůstávají ve vlastnictví 
fyzických osob – jedná se především o prvky územního systému ekologické stability. 
 
Plán společných zařízení (zodpovědný projektant Ing. Jindřich Jíra) byl projednán sborem zástupců dne 
23. 9. 2011 a postupně schválen zastupitelstvy dotčených obcí na veřejném zasedání (Obec Zbraslavice 
10. 10. 2011, Obec Bohdaneč 13. 11. 2011, Obec Pertoltice 21. 10. 2011, Obec Slavošov 4. 10. 2011). 
Rovněž byl plán předložen dotčeným orgánům státní správy, které neměly k plánu připomínek, příp. se 
nevyjádřily. V případě realizace navržených opatření dotýkajících se vodních toků ve správě Lesy ČR 
požadují zaslání projektové dokumentace, Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního 
hospodářství požaduje dodržení stanovených podmínek taktéž v případě realizace některé z polních 
cest. 
 
Společná zařízení ochrany přírody a krajiny jsou reprezentována biokoridory, biocentry a interakčními 
prvky (prvky územního systému ekologické stability). Dalšími společnými zařízeními jsou lesní cesty a 
polní cesty, které jsou určeny jako veřejné. Součástí těchto cest jsou i propustky, mostky, brody a 
hospodářské sjezdy, umožňující přístup na pozemky a doprovodná zeleň. Jedná se o parcely, které 
jsou účelově určeny pro zajištění přístupnosti přilehlých pozemků pro zemědělskou techniku a pro 
zpřístupnění krajiny občanům. Součástí PSZ jsou též protierozní opatření. 
 
Rozhodnutím ze dne 4. 12. 2012 č. j. 207229/2012-MZE-130706 schválil Pozemkový úřad Kutná Hora 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Bohdanče a části k. ú. Bohdaneč 
u Zbraslavic, Hranice u Slavošova, Chlístovice u Pertoltic, Milanovice a Machovice. 
 
Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání dne 12. 12. 2012 Ing. Jiří Franc, dne 13. 12. 2012 p. František 
Laudát, a dne 31. 12. 2012 Ing. Stanislav Trojan, což bylo oznámeno v souladu s ustanovením § 11 
odst. 6 zákona po dobu 15 dnů na úředních deskách pozemkového úřadu, obcí Bohdaneč, Zbraslavice, 
Pertoltice, Slavošov a elektronické úřední desce pozemkového úřadu. K podaným odvoláním se mohli 
ostatní účastníci řízení vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou. Podaná odvolání 
byla dále postoupena k vyřízení odvolacímu orgánu, kterým bylo Ministerstvo zemědělství – Ústřední 
pozemkový úřad.  
 
Dne 1. 1. 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 (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 
(§ 22 odst. 6 citovaného zákona). Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno podle 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“). Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se Ministerstvo zemědělství – 
Pozemkový úřad Kutná Hora (dále jen „pozemkový úřad“) od 1. 1. 2013 změnil na SPÚ, Krajský 
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočku Kutná Hora (dále jen „pobočka“).  
 
Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2013 č. j. SPU 222745/2013 rozhodl Státní pozemkový úřad, Odbor řízení 
pozemkových úprav, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Kutná Hora č.j. 
207229/2012-MZE-130706 ze dne 4. 12. 2012 se zrušuje, věc se vrací orgánu prvního stupně 
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k doplnění řízení a vydání nového rozhodnutí. Toto rozhodnutí o odvolání bylo oznámeno veřejnou 
vyhláškou a doručeno všem známým účastníkům řízení v souladu s ust. § 11 odst. 6 zákona a nabylo 
právní moci dne 3. 7. 2013. 
 
Během měsíce srpna 2013 proběhla jednání se dvěma odvolateli za přítomnosti zpracovatele za účelem 
co nejpřesnější specifikace požadavků (jednání s p. Laudátem 8. 8. 2013, jednání s Ing. Francem: 15. 
8. 2013). Dále bylo dohodnuto, že pozemek odvolatele Ing. Trojana bude zařazen mezi pozemky 
neřešené, proto bylo dne 12. 6. 2014 u tohoto pozemku provedeno zjišťování průběhu hranic.  
 
Dne 20. 5. 2014 byla vedoucí pobočky Ing. Marianou Poborskou po dohodě s katastrálním pracovištěm 
jmenována komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků při KoPÚ Ostrov u Bohdanče ve složení: 
předseda komise: Ing. Milan Dvořák, AREA G. K., spol. s r. o., členové komise: Ing. Jindřich Jíra, 
Projekce Pelhřimov, Ing. Ladislav Grandisch, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kutná Hora, Ondřej Havlovic, Obec Zbraslavice, Lenka Koutová, Obec Zbraslavice, Ing. Jitka 
Svobodová, Pobočka Kutná Hora. 
 
V řízení bylo třeba přepracovat a aktualizovat soupisy nároků vlastníků, k tomu bylo potřeba získat data 
o lesních hospodářských celcích, proto bylo nutné zajistit souhlasy vlastníků lesních hospodářských 
celků s vydáním dat. Pozemkový úřad zabezpečil vyhotovení přepracovaného soupisu nároků vlastníků 
podle § 8 zákona. V soupisu nároků bylo zcela přepracováno ocenění, souhlasy s řešením pozemků 
v pozemkových úpravách, na které se vztahuje §3 odst. 3 zákona, byly zajištěny dle §11 odst. 5 
vyhlášky. Soupis nároků byl vystaven k veřejnému nahlédnutí počínaje dnem 18. 8. 2014 po dobu 15 
dnů na Obecním úřadě Zbraslavice a na Pozemkovém úřadě Kutná Hora, příslušné části též na 
Obecních úřadech Bohdaneč, Slavošov a Pertoltice. Známým účastníkům řízení byl soupis doručen 
doporučeně do vlastních rukou pod č. j. SPU 371467/2014, všem účastníkům řízení bylo vyložení 
soupisu nároků oznámeno na úřední desce Obecních úřadů Zbraslavice, Slavošov, Bohdaneč, 
Pertoltice, na úřední desce Pozemkového úřadu Kutná Hora a na elektronické úřední desce SPÚ.  
 
Přepracovaný soupis nároků (zpracovaný Ing. Jindřichem Jírou, který je oprávněn ve smyslu § 18 
zákona k projektování pozemkových úprav) byl s vlastníky projednán dne 4. 9. 2014. Se soupisem 
nároků projevil nesouhlas Ing. Jiří Franc, odpověď mu byla zaslána dne 23. 9. 2014 a další dne 19. 12. 
2014 (po zajištění stanoviska MěÚ Kutná Hora odboru životního prostředí k požadovaným změnám 
druhů pozemků Ing. Francem). Na základě požadavků Ing. France k odvodnění pozemků byly obeslány 
dotčené organizace se žádostí o stanoviska. Dne 24. 6. 2015 byl zaslán Ing. Francovi návrh nového 
uspořádání pozemků se zapracovanými požadavky (pokud to bylo možné) a aktualizovaný soupis 
nároků s oceněnými porosty, s čímž projevil Ing. Franc opět nesouhlas.  
 
Během roku 2016 byla zjištěna změna ve vlastnictví u LV 10032 s velkou výměrou řešených pozemků 
(cca 30% výměry), proto bylo prověřeno, že i nový vlastník se připojuje k žádosti o provedení 
pozemkových úprav.   
 
Pobočce bylo nadřízeným orgánem uloženo projednat plán společných zařízení v regionální 
dokumentační komisi (RDK) zřízené u Státního pozemkového úřadu, proto bylo nutné uvést zpracovaný 
PSZ do souladu s novým Technickým standardem plánu společných zařízení z roku 2016 a dále s 
novým Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, přepočítat erozní ohroženost pozemků, 
znovu posoudit a přepracovat celou dokumentaci za spolupráce se sborem zástupců. Sbor zástupců 
byl s PSZ seznámen dne 30. 3. 2017, což členové sboru stvrdili svými podpisy na hlavním výkresu. Po 
zapracování stanovisek orgánů státní správy a vyjádření dalších organizací proběhlo dne 26. 7. 2017 
projednání PSZ v RDK. Obec Zbraslavice schválila plán společných zařízení na jednání zastupitelstva 
obce dne 28. 8. 2017, Obec Bohdaneč dne 31. 8. 2017, Obec Pertoltice dne 3. 8. 2017 a Obec Slavošov 
6. 9. 2017. Plán společných zařízení byl na základě zpracovaného návrhu aktualizován, sbor zástupců 
byl s touto aktualizací seznámen 19. 2. 2020, což členové sboru stvrdili svými podpisy na hlavním 
výkresu a aktualizace byla rovněž schválena zastupitelstvem Obce Zbraslavice dne 16. 3. 2020, 
ostatních obcí se aktualizace nedotkla. Také byly obeslány dotčené orgány státní správy. 
 
Na podkladě původního zpracovaného a většinou vlastníků odsouhlaseného návrhu, se zapracováním 
změn vyplývajících z dat katastru nemovitostí, byl vyhotoven přepracovaný návrh umístění nových 
pozemků, který byl vlastníkům rozeslán a s nimi projednán na jednání dne 8. 12. 2017. Od konce roku 
2017 byly s vlastníky projednávány jednotlivé varianty návrhu a jejich připomínky byly do návrhu 
průběžně zapracovány, pokud to bylo možné.  
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K tomuto návrhu zaslal Ing. Franc postupně celkem 58 připomínek (21. 11. 2017, 27. 11. 2017, 30. 11. 
2017, 7. 12. 2017, 13. 12. 2017, 18. 12. 2017, 22. 12. 2017, 27. 12. 2017 a 2. 1. 2018). Písemná 
souhrnná odpověď s vysvětlením byla zaslána 9. 2. 2018 a upravený návrh byl zaslán dne 15. 10. 2018. 
Nesouhlas Ing. France i s tímto upraveným návrhem byl pobočce doručen dne 27. 11. 2018. Dne 12. 
12. 2018 byla Ing. Francovi zaslána odpověď s vysvětlením. 
 
Vlastníkům, kteří se k návrhu nevyjádřili, zaslala pobočka výzvu v souladu s ust. § 9 odst. 21 zákona, 
aby tak učinili ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Současně byli vlastníci upozorněni, že 
pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se v souladu s citovaným ustanovením zákona za to, že s 
novým uspořádáním pozemků souhlasí.  
 
Návrh KoPÚ zpracoval Ing. Jindřich Jíra, který je oprávněn ve smyslu § 18 zákona k projektování 
pozemkových úprav. Návrh KoPÚ je zpracován ve smyslu § 2, 9 a 10 zákona. V rámci návrhu nového 
uspořádání pozemků bylo v souladu s § 9 odst. 16 zákona provedeno rozdělení spoluvlastnictví u listů 
vlastnictví č. 1112, 1452, 10008 v k. ú. Ostrov u Bohdanče na základě dohod o vypořádání 
spoluvlastnictví podepsaných dotčenými vlastníky. K nedodržení kritérií dle § 10 zákona došlo pouze 
se souhlasem vlastníků. Dle § 10 odstavce 2 zákona se od úhrady částky nepřesahující 100 Kč upouští 
vždy. Toto ustanovení zákona se vztahuje LV č. 1040, 1041, 1095, 10035 v katastrálním území Ostrov 
u Bohdanče. Překročení kritéria ceny nad 4 % s doplatkem vlastníka ve smyslu § 10 odst. 2 zákona se 
vztahuje na LV č. 1044, 1352, 10026 a 10031 v katastrálním území Ostrov u Bohdanče, všechny 
doplatky vlastníci písemně odsouhlasili. Sbor zástupců odsouhlasil překročení kritéria ceny pozemků ve 
srovnání s původní cenou o více než 4 % bez doplatku u vlastníka vstupujícího do pozemkových úprav 
s jedním pozemkem, který nelze z technických důvodů umístit jinak (LV č. 10022). Na LV č. 1106, 1107, 
1115, 1116 k. ú. Ostrov u Bohdanče bylo mnohačetné spoluvlastnictví vypořádáno pobočkou, stejně tak 
na listech vlastnictví, kde měla podíl Česká republika (LV č. 1071, 1084, 10012 v k. ú. Ostrov u 
Bohdanče). K překročení kritérií dále došlo na LV obcí, krajů a státu v případě, že je na pozemku 
umístěna veřejně prospěšná stavba nebo je určen pro realizaci společných zařízení. Při rozdělení 
spoluvlastnictví byla výměra odpovídající spoluvlastnickému podílu převedena na příslušný list 
vlastnictví vlastníka, nebo pokud spoluvlastník kromě spoluvlastnického podílu nevlastnil jiný pozemek, 
byl vytvořen nový list vlastnictví. 
 
Dopisy č. j. SPU 317588/2020/Sb a SPU 325207/2022/Sb bylo účastníkům řízení oznámeno, že v 
souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 15. 9. 2020, možno po dobu 30 dnů, tj. 
nejpozději do 14. 10. 2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu s upozorněním, že mají 
v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. 
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Vystavení návrhu bylo oznámeno na úřední 
desce obecních úřadů Zbraslavice, Bohdaneč, Slavošov a Pertoltice, na úřední desce Pobočky Kutná 
Hora a na elektronické úřední desce ud.spucr.cz. Vypracovaný návrh byl vyložen na Obecním úřadě 
Zbraslavice a na Pozemkovém úřadě Kutná Hora, příslušná část návrhu byla rovněž vystavena na 
Obecním úřadě Bohdaneč, Slavošov a Pertoltice. Během této lhůty byly vzneseny dvě připomínky a 
nesouhlasy, které byly s dotčenými vlastníky řešeny: 
Dne 30. 9. 2020 zaslal připomínku p. Ložek (LV 1049), ve které požadoval přeměření a úpravu cesty 
v místě postaveného stání na auta. Pro vyřešení připomínky bylo nutno provést doměření skutečného 
stavu přímo na místě. Vlivem nepříznivé epidemické situace došlo ke zdržení řešení. K zaměření došlo 
v první polovině roku 2021 a následně vlastník podepsal upravený návrh nového uspořádání pozemků. 
Pobočka rozhodla této připomínce vyhovět, protože díky zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že 
v místě zůstává minimální potřebná šířka 3 m, s přihlédnutím k tomu, že konfigurace terénu i v dalších 
místech trasy DC5, která je v schváleném PSZ navržena jako doplňková v kategorii 3,0/20, neumožňuje 
průjezd širších vozidel. Při seznámení sboru zástupců s vyřešením této připomínky dne 30. 3. 2022, 
uvedl člen sboru zástupců pan Šafařík, že s touto změnou nesouhlasí. Sbor navrhl prověřit u stavebního 
úřadu legálnost stavby a pokud není legální, zůstane návrh PSZ ve verzi před podáním námitky. 
Pobočka situaci prověřila a svolala další jednání sboru zástupců na den 27. 4. 2022, kde zástupci 
pobočky vysvětlili a upřesnili, že plán společných zařízení měněn nebyl, změnu návrhu nového 
uspořádání pozemků (na základě námitky pana Ložka) odsouhlasili všichni dotčení vlastníci a po konání 
závěrečného jednání již není možné provádět žádné úpravy. Vzhledem k výše uvedenému nevidí 
pobočka jinou možnost než ponechat řešení připomínky pana Ložka tak, jak bylo provedeno. Pan 
Šafařík uvedl do zápisu svůj nesouhlas. 
Dne 14. 10. 2020 byl pobočce doručen nesouhlas Ing. France (LV 1047). Dne 13. 11. 2020 zaslala 
pobočka odpověď s podrobným vysvětlením a s popisem možné úpravy návrhu nového uspořádání 
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pozemků s tím, že pokud má vlastník o navrhované řešení zájem, má dát pobočce vědět do 10 dnů od 
doručení dopisu. Toto zůstalo bez odpovědi. 
 
V době od vystavení závěrečného návrhu do vydání rozhodnutí došlo ke změnám v katastru 
nemovitostí, a tím i k nutným úpravám návrhu nového uspořádání pozemků. Noví vlastníci byli 
informováni o probíhajícím řízení a byl jim zaslán vystavený návrh nového uspořádání pozemků.  
 
V září roku 2021, kdy mělo dojít ke svolání závěrečného jednání, pobočka zjistila, že p. Ing. Franc 
zemřel. Dne 3. 9. 2021 byl obeslán Okresní soud v Kolíně se žádostí o sdělení okruhu dědiců, kteří se 
potom dle § 5 odst. 4 zákona 139/2002 Sb. stávají účastníky řízení. Tato žádost zůstala bez odpovědi, 
a proto pobočka obeslala soud dne 15. 2. 2022 znovu a okruh dědiců jí byl následně sdělen. 
 
Dne 30. 3. 2022 proběhlo v Ostrově závěrečné jednání KoPÚ, na které byli účastníci pozváni dopisem 
ze dne 11. 3. 2022 č. j. SPU 073317/2022/Sb. Na tomto jednání byly zhodnoceny výsledky 
pozemkových úprav ve smyslu § 11 odst. 3 zákona a účastníci řízení byli seznámeni s návrhem, 
o kterém bude rozhodnuto. 
 
V průběhu řízení byly svolávány kontrolní dny a jednání sboru zástupců (23. 9. 2011, 17. 7. 2012, 6. 9. 
2012, 9. 11. 2012, 25. 7. 2013, 19. 12. 2014, 15. 12. 2015, 30. 3. 2017, 14. 5. 2018, 19. 2. 2020, 30. 3. 
2022, 27. 4. 2022), na kterých byl zhodnocen průběh řízení a projednány další potřebné záležitosti. 
 
V rámci řízení dochází ke změně katastrálních hranic mezi k. ú. Ostrov u Bohdanče a Hranice u 
Slavošova, mezi k. ú. Ostrov u Bohdanče a Bohdaneč u Zbraslavic, mezi k. ú. Ostrov u Bohdanče a 
Chlístovice u Pertoltic, mezi k. ú. Ostrov u Bohdanče a Milanovice, mezi k. ú. Ostrov u Bohdanče a 
Machovice. Důvodem je zarovnání katastrálních hranic, jejich narovnání na přirozené hranice v terénu 
a odstanění tzv. spůlných parcel. Změny byly odsouhlaseny všemi dotčenými obcemi na veřejných 
zasedáních. 
 
Součástí zpracovávaného návrhu KoPÚ je plán společných zařízení (odpovědný projektant Ing. Jindřich 
Jíra), který je navržen jako soustava opatření pro zpřístupnění pozemků, protierozních, 
vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Navrhovaná opatření 
se vzájemně doplňují a prolínají. Všechny prvky společných zařízení jsou v maximální míře navrženy 
jako polyfunkční. Na společná zařízení byla použita především státní a obecní půda. Některá společná 
zařízení zůstávají ve vlastnictví fyzických osob – jedná se především o prvky územního systému 
ekologické stability. 
 
Společná zařízení ochrany přírody a krajiny jsou reprezentována prvky územního systému ekologické 
stability, tj. biocentry,  biokoridory a  interakčními prvky podél cest (č. parcely 320, 321, 322, 323, 324, 
326, 332, 336, 338, 343, 345, 346, 368, 369, 370, 397, 398, 411, 445, 446, 488, 489, 497, 501, 503, 
505, část 508, část 511, 514, část 520, 522,523, 525,529, 530, 542, 543, část 547, 549, 550, část 551, 
559, 560, 562, část 563, 564, 565, 568, 571, 572, 577, 583, 584, 586, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 
část 603, 609, 630, 631, část 634, 637, 662, 663 v katastrálním území Ostrov u Bohdanče, 159, 160, 
161 v k. ú. Milanovice a 1096, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107 v k. ú. Hranice u Slavošova). Většina 
těchto prvků zůstává ve vlastnictví fyzických osob. U pozemků začleněných do územního systému 
ekologické stability, které jsou součástí biokoridorů, je nutno zachovávat vzrostlou zeleň, doprovodné 
křoviny a stávající kultury. 
 
Dalšími společnými zařízeními jsou lesní cesty (č. parcel 435, 509, 602, 629 v k. ú. Ostrov u Bohdanče) 
a polní cesty – hlavní, vedlejší a doplňkové (č. parcel 333, 378, 387, 393, 401, 404, 423, 439, 469, 483, 
486, 500, 502, 512, 524, 531, 540, 556, 561, 585, 595, 606, 608, 627, 636, 643, 645, 651, 664, 691, 
692, 693 v katastrálním území Ostrov u Bohdanče), č. 162 v k. ú. Milanovice, č. 1097 a 1101 v k. ú. 
Hranice u Slavošova a č. 679 v k. ú. Bohdaneč u Zbraslavic. Součástí těchto cest jsou i propustky, brody 
a hospodářské sjezdy umožňující přístup na pozemky a doprovodná zeleň. Jedná se o parcely, které 
jsou účelově určeny pro zajištění přístupnosti přilehlých pozemků pro zemědělskou techniku a pro 
zpřístupnění krajiny občanům. Všechny polní cesty v k. ú. Milanovice budou převedeny do vlastnictví 
Obce Pertoltice, cesty v k. ú. Hranice u Slavošova do vlastnictví Obce Slavošov, cesty v k. ú. Bohdaneč 
do vlastnictví Obce Bohdaneč a cesty v k. ú. Ostrov u Bohdanče do vlastnictví Obce Zbraslavice kromě 
cest na parcelách č. 401, 512, 556 a 606, 691, které zůstávají ve vlastnictví jiných fyzických a 
právnických osob. 
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Součástí PSZ je protierozní organizační opatření na pozemcích č. 438, část 633, 681, 688, 689 
(protierozní zatravnění) a pozemcích 474, 491, 492, 517, 518, část 554, 687 (protierozní osevní postup) 
v k. ú. Ostrov u Bohdanče. 
 
Veškerá shora uvedená společná zařízení jsou navržena tak, aby sloužila veřejnému zájmu dle § 12 
zákona. 
 
Zemřel-li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví pravomocným 
rozhodnutím doposud nerozhodl, jsou účastníky řízení o pozemkových úpravách dle § 5 zákona, osoby 
podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. Z těchto důvodů doručuje pozemkový úřad rozhodnutí 
okruhu dědiců po zemřelém vlastníku. Týká se zemřelých vlastníků Pajer Antonín (LV 1062 v k. ú. 
Ostrov u Bohdanče), Musilová Zdeňka (LV 1106, 1107, 1116 v k. ú. Ostrov u Bohdanče), Zich Karel (LV 
10036 v k. ú. Ostrov u Bohdanče), Ing. Franc Jiří (LV 1047 v k. ú. Ostrov u Bohdanče), Stojkov Marián 
(LV 1103 v k. ú. Ostrov u Bohdanče) a dále Fanfrlík Hynek, Fanfrlíková Emilie, Junová Josefa, Štolfa 
Bohuslav, Štolfová Anna (všichni LV 63 v k. ú. Bohdaneč u Zbraslavic). 
 
Vlastníka, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení o pozemkových úpravách 
opatrovník v souladu s § 5 zákona, příp. §32 správního řádu. Rozhodnutí o schválení návrhu je za 
neznámé účastníky řízení doručováno stanoveným opatrovníkům. V průběhu řízení byla Obec 
Zbraslavice ustanovena opatrovníkem těchto vlastníků (příp. dědiců), jejichž pobyt nebyl zjištěn nebo 
nebyli dohledáni dědici příp. se jim prokazatelně nedaří doručovat poštu: Dušek Karel a Dušková 
Antonie (LV 1106, 1108, 1115, 1116 k. ú. Ostrov u Bohdanče), Chudoba Josef, Musilová Marie, Zichová 
Anna (LV 1106, 1116 k. ú. Ostrov u Bohdanče), Štěpánek Ludvík, Štěpánek Miloš (LV 1102 k. ú. Ostrov 
u Bohdanče), Juna Pavel (LV 63 k. ú. Bohdaneč u Zbraslavic). Opatrovnictví zaniká zjištěním pobytu 
vlastníka, v případě zemřelého vlastníka dohledáním jeho dědiců nebo ukončením řízení 
o pozemkových úpravách. 
  
Dle ust. § 11 zákona je právní stav podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce vlastníků 
pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10, odst. 2 zákona, popř. o zřízení nebo zrušení věcného 
břemene k dotčeným pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací 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 pobočka. Jednotlivé pozemky nebo jejich 
části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. 
 
Podle § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pobočky o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům. 
 
Rozhodnutí o schválení návrhu, které nabylo právní moci, předá Pobočka Kutná Hora Katastrálnímu 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Kutná Hora k vyznačení do katastru nemovitostí. 
 
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru 
nemovitostí vyhotovena nová digitální katastrální mapa a další náležitosti nutné pro přepracování 
souboru geodetických a popisných informací katastru nemovitostí a následně bude vydáno rozhodnutí 
o přechodu a výměně vlastnických práv dle § 11 odst. 8 zákona. 
 
 Podle ust. § 5 odst. 2 zákona se v řízení o pozemkových úpravách z důvodu využití výsledků 
pozemkových úprav pro obnovu katastrálního operátu, používá v zájmu jednoznačné identifikace 
účastníka jeho jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo u fyzických osob a název, sídlo a identifikační 
číslo organizace u právnických osob. 
 

Dle čl. II zákona č. 481/2020 Sb. (přechodné ustanovení) se řízení, která byla zahájena a v rámci nichž 
byl zpracovaný návrh pozemkových úprav již vystaven podle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s ním 
související se posuzují podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
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Na základě výše uvedených skutečností a proto, že s návrhem KoPÚ vyslovili souhlas vlastníci 99,6 % 
výměry z celkových 367 ha pozemků řešených ve smyslu § 2 zákona v pozemkových úpravách (§ 11 
odst. 4 zákona), rozhodla pobočka tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k ústředí Státního 
pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní 
město Praha, Pobočky Kutná Hora (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 

Ing. Mariana Poborská 

vedoucí Pobočky Kutná Hora 

Státní pozemkový úřad 

 
  
Přílohy: 

1. seznam účastníků řízení – tato příloha je nedílnou součástí výroku  
2. písemná část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení (dle §11 odst. 5 zákona) 
3. grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení (dle §11 odst. 5 zákona) 

 
Výše uvedené rozhodnutí obdrží: 

I. Pobočce neznámí účastníci řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být 
při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Ostrov u Bohdanče a částech k. ú. 
Bohdaneč u Zbraslavic, Milanovice, Machovice, Hranice u Slavošova a Chlístovice u Pertoltic 
dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce 

 Obecní úřad Zbraslavice 

 Obecní úřad Bohdaneč 

 Obecní úřad Pertoltice 

 Obecní úřad Slavošov 

 Pozemkový úřad Kutná Hora 

 v elektronické podobě na internetové adrese ud.spucr.cz 
II. Pobočce známí účastníci řízení, 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, na doručenku 

 Dle seznamu účastníků řízení (uvedených v příloze) 
III. Po nabytí právní moci 

 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Rudní 432, 284 34 
Kutná Hora 

 
Informace: 
Kompletní rozhodnutí včetně všech příloh je k nahlédnutí na Pobočce Kutná Hora. 
Návrh se všemi náležitostmi je uložen u Pobočky Kutná Hora, kde do něj lze nahlédnout. 
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