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Rozhodnutím Státního pozemkového ú
kraj a hlavní město Praha, Pobo
SPU 111976/2022 byl podle ust. § 11 odst. 4 zákona 
úpravách a pozemkových úřadech a o zm
vztahů k půdě a jinému země
„zákon“) a v souvislosti se zákonem 
předpisů, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká 
Skalice a v části katastrálního území Rápošov, zpracovaný jménem firmy GAP Pardubice  
s.r.o., IČ: 60934875, Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zbyňkem Pilařem, který je osobou ú
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.6. 2022
 
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro St
Hora rozhodl  podle ust. § 11 odst. 8 zákona o 
 
1. výměně nebo přechodu vlastnických práv k
části katastrálního území Rápošov, tak jak je uvedeno v
 
2. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto (také 
3 tohoto rozhodnutí): 
 
Vlastník Eva Hylasová , nar. 20.4. 1954, bytem Hlavá
uhradí Státnímu pozemkovému ú
výši 10.363,00 Kč (slovy desettisíct
nového a původního pozemku, a to nejpozd
bankovní účet číslo 19-3723001/0710, variabilní symbol 10475022237.
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16. 11. 2022 

R O Z H O D N U T Í 

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro St
sto Praha, Pobočky Kutná Hora (dále jen „pobočka“) ze dne 3.5. 2022 

111976/2022 byl podle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
řadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úprav

 a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších př
„zákon“) a v souvislosti se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn

, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká 
ásti katastrálního území Rápošov, zpracovaný jménem firmy GAP Pardubice  

: 60934875, Pražská 135, 530 06 Pardubice pod č. zakázky 219043/2019 Ing. 
který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.6. 2022 

V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový 
řad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobo

podle ust. § 11 odst. 8 zákona o  

echodu vlastnických práv k pozemkům v katastrálním území Velká Skalice 
ásti katastrálního území Rápošov, tak jak je uvedeno v přílohách č. 1   tohoto rozhodnutí,

ůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona takto (také uvedeno v

, nar. 20.4. 1954, bytem Hlaváčova 1158/14, Praha 8 
uhradí Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 

 (slovy desettisíctřistašedesáttři korun českých), představující rozdíl ceny 
vodního pozemku, a to nejpozději do 31.1. 2023. Úhrada bude provedena na 

3723001/0710, variabilní symbol 10475022237. 

eský kraj a hlavní m ěsto 

 

řadu pro Středočeský 
čka“) ze dne 3.5. 2022 č.j. 

. 139/2002 Sb., o pozemkových 
. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

ějších předpisů, (dále jen 
řád, ve znění pozdějších 

, schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká 
ásti katastrálního území Rápošov, zpracovaný jménem firmy GAP Pardubice  

. zakázky 219043/2019 Ing. 
nou k projektování pozemkových úprav. 

V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový 
ěsto Praha, Pobočka Kutná 

katastrálním území Velká Skalice 
č. 1   tohoto rozhodnutí, 

uvedeno v příloze č. 

ova 1158/14, Praha 8 - Kobylisy 
ěsto Praha, částku ve 
ředstavující rozdíl ceny 

ji do 31.1. 2023. Úhrada bude provedena na 
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Vlastník Jana Tabulková , nar. 20.8.1952, bytem U Pentlovky 466/7, Praha 8 – Troja, uhradí 
Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, částku ve výši 
10.363,00 Kč (slovy desettisíctřistašedesáttři korun českých), představující rozdíl ceny 
nového a původního pozemku, a to nejpozději do 31.1. 2023. Úhrada bude provedena na 
bankovní účet číslo 19-3723001/0710, variabilní symbol 1048502237. 
Vlastník Mgr. And ěla Pařezová , nar. 16.9. 1957, bytem Pašinka 36, Pašinka uhradí 
Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, částku ve výši 
326,00 Kč (slovy třistadvacetšest korun českých), představující rozdíl ceny nového a 
původního pozemku, a to nejpozději do 31.1. 2023. Úhrada bude provedena na bankovní 
účet číslo 19-3723001/0710, variabilní symbol 1045502237. 
Vlastník Roman Bukovi č, nar. 15.10. 1977, bytem Velká Skalice 4, Zbraslavice, uhradí 
Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, částku ve výši 
24.382,00 Kč (slovy dvacetčtyřitisíctřistaosmdesátdva korun českých), představující rozdíl 
ceny nového a původního pozemku, a to nejpozději do 31.1. 2023. Úhrada bude provedena 
na bankovní účet číslo 19-3723001/0710, variabilní symbol 10465022237. 
Vlastník Agro Podlesí s.r.o. , IČ.: 25714350, se sídlem Červené Janovice 55, Červené 
Janovice uhradí Státnímu pozemkovému úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
částku ve výši 93.114,00 Kč (slovy devadesáttřitisícstočtrnáct korun českých), představující 
rozdíl ceny nového a původního pozemku, a to nejpozději do 31.1. 2023. Úhrada bude 
provedena na bankovní účet číslo 19-3723001/0710, variabilní symbol 10445022237. 
 
Účastníci řízení podle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. §  68 správního řádu:  
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 1 tohoto 
rozhodnutí, která je součástí výroku. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
Pobočka schválila rozhodnutím č.j. SPU 111976/2022 ze dne 3.5. 2022, které nabylo právní 
moci dne 1.6. 2022, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká 
Skalice a části katastrálního území Rápošov.   
 
Podle ust. § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí 
pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv a  o určení výše úhrady a lhůty podle 
ust. § 10 odst. 2 zákona.  
 
Na základě výše uvedeného a digitální katastrální mapy vyhotovené firmou GAP Pardubice 
s r.o. dne. 2.11. 2022 číslo zakázky 219043 se mění vlastnická práva tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí a určuje se výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 
zákona, jak je uvedeno ve výroku a příloze č. 3 tohoto rozhodnutí pro LV č. 10, 991, 1474 a 
1498  k. ú. Velká Skalice. 
 
Do vydání tohoto rozhodnutí nebylo projednáno dědictví u některých zemřelých vlastníků, 
proto v katastru nemovitostí bude nadále ve smyslu §11 odst. 11 zákona jako vlastník 
nabývaných pozemků evidován zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně 
vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců. 
 
Do vydání tohoto rozhodnutí došlo v katastru nemovitostí ke změnám, podle kterých musely 
být přílohy rozhodnutí aktualizovány. Změny se týkají listu vlastnictví 278 katastrální území 
Velká Skalice, kde došlo ke změně vlastníka. Aktualizovány byly i všechny další údaje, které 
jsou součástí katastru nemovitostí (omezení vlastnických práv na listu vlastnictví 297 
katastrální území Velká Skalice).   
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Tímto rozhodnutím podle ustanovení § 11 odst. 8 zákona zanikají k 1. říjnu běžného roku 
dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem 
k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká. 
 
Upřesnění výměr parcel vyplývající ze zaokrouhlení při tvorbě obnoveného souboru 
geodetických informací není podle § 11 odst. 8 změnou návrhu. 
 
 
 
 
 

Ing. Mariana Poborská v.r. 

vedoucí Pobočky Kutná Hora 

Státní pozemkový úřad 

 
Přílohy:  
 
1. Podrobná specifikace změn vlastnických práv k pozemkům dle jednotlivých listů  
            vlastnictví 
2a.   Podrobná specifikace přechodu věcných břemen nebo jiných věcných práv nebo 

omezení k pozemkům dle jednotlivých listů vlastnictví 
3. Podrobná specifikace výše úhrady a lhůty (pouze vlastníci LV 10, 991, 1474 a 1498  

              k. ú. Velká Skalice) 
4.   Seznam účastníků řízení 
 
Rozdělovník:  
 

I. Pobočce neznámí ú častníci řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by 
mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Velká Skalice a 
části k. ú. Rápošov dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na 
úřední desce 

• Obecní úřad Zbraslavice 
• Pozemkový úřad Kutná Hora 

 
II. Pobočce známí ú častníci řízení, kterým se dle § 11 odst. 10 zákona k rozhodnutí 

připojuje jen ta část přílohy, která se dotýká konkrétní osoby, na doru čenku  
• dle seznamu účastníků řízení 

 
III. Po nabytí právní moci 

• Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Rudní 432, 
28401 Kutná Hora 

 
Informace:  
 

• Kompletní rozhodnutí včetně všech příloh je přístupné k veřejnému nahlédnutí na 
Pobočce Kutná Hora. 
 

• Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve smyslu § 13a zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňujeme na skutečnost, že dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Vám 
vzniká povinnost oznámit správci daně změny údajů uvedených v daňovém přiznání. 
Bližší informace Vám poskytne příslušný finanční úřad.  

 


