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R O Z H O D N U T Í 
  
  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
(dále jen „pozemkový úřad“) 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. 229/1991 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 tak, že návrh komplexních pozemkových úprav                     
v katastrálním území Dolní Poříčí nad Křetínkou, zpracovaný jménem GB-geodezie, spol. 
s r.o., se sídlem    Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno,  IČ 262 71 044, pod číslem zakázky 
objednatele 1103-2011-130753, Ing. Davidem Blahou, který je osobou úředně oprávněnou      
k projektování pozemkových úprav, 
  

s e  s c hva lu j e . 
  
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
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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. § 
68 správního řádu, jsou z důvodu velkého rozsahu uvedeni v příloze č. 1 ( seznam účastníků 
řízení) tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku tohoto rozhodnutí.   
  
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
  
Dne 1. ledna 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 návaznosti 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 Blansko od 1. 1edna 2013 změnil na SPÚ, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočku Blansko (dále jen „pozemkový 
úřad“).  
 
Podle ust. § 22 odst. 8 zákona č. 503/2012 Sb. se řízení o pozemkových úpravách zahájená 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle tohoto zákona. Protože návrh 
pozemkových úprav byl vystaven v roce 2015, je řízení dokončeno podle změny zákona         
č. 503/2012 Sb. (účinné od 1. 1. 2013) a č. 280/2013 Sb. (účinné od 1. 10. 2013).  
 
Pozemkový úřad zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území 
Dolní Poříčí nad Křetínkou (dále jen „KoPÚ“) k datu 11. listopadu 2009 v souladu s ust. § 6 
zákona na základě žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Poříčí 
nad Křetínkou podané obcí Křetín, jejíž místní částí je Dolní Poříčí, ze dne 27. prosince 2007 
(v katastrálním území Křetín, které je druhou místní částí obce, v té době KoPÚ právě 
probíhaly). Žádost byla následně (v červenci 2009) doplněná vyslovením se vlastníků       
90,70 % zemědělské půdy v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou pro zahájení pozemkových 
úprav (k datu podání žádosti byla celková výměra zemědělské půdy ze žádostí 68,1 ha, 
celková výměra zemědělské půdy v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou byla 75,1 ha). 
 
Mezi hlavní cíle zahájení KoPÚ patří zajištění zpřístupnění pozemků, odstranění nesouladů 
mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu, 
zlepšení hospodaření s vodou v krajině. V KoPÚ byly rovněž řešeny širší územní vztahy 
vzhledem k pozemkovým úpravám v sousedních katastrálních územích (v k. ú. Křetín 
ukončené a v k. ú. Lazinov současně probíhající).                            
 
Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, 
scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic 
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 
souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit 



 

SPU 229636/2015 3 

podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního 
hospodářství a zvýšení ekologické stability území. 
 
Zahájení řízení o KoPÚ oznámil pozemkový úřad veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena         
po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu (v době od 27. října 2009 do 11. 
listopadu 2009) a současně na úřední desce Obecního úřadu ve Křetíně  a v elektronické 
podobě umožňující dálkový přístup na adrese www.upu.cz. Řízení o KoPÚ v katastrálním 
území Dolní Poříčí nad Křetínkou bylo zahájeno dne 11. listopadu 2009 pod sp. zn. PÚ 
779/09/Je.  
 
O zahájení řízení pozemkový úřad písemně vyrozuměl příslušný katastrální úřad, orgán 
územního plánování, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán 
ochrany přírody, vodohospodářský orgán a orgán státní správy lesů, a to za účelem stanovení 
podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů (§ 6 odst. 6 zákona). 
 
Odborné zpracování návrhu KoPÚ zajistilo MZe, PÚ Blansko na základě zadávacího řízení    
a následně dne 12. září 2011 pod číslem 1103-2011-130753 uzavřené smlouvy o dílo              
se sdružením firem GB-geodezie, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Lazaretní 4038/13, PSČ 615 
00 a Geodis Brno, spol.s r.o., Brno, Lazaretní 4298/11a, PSČ 615 00. Projektanty návrhu 
KoPÚ oprávněnými jednat v technických věcech, byli na základě uvedené smlouvy Ing. Jana 
Dohnalová a Ing. Jaroslav Švec. V průběhu zpracování návrhu KoPÚ došlo z důvodu 
personálních změn na straně zhotovitele k jejich obměně. Oprávněnými jednat v technických 
věcech se stali Ing. Tomáš Buchmaier a Ing. Vladimír Levínský (viz. Dodatek č. 7 ze dne     
18. února 2014), návrh KoPÚ vyhotovil Ing. David Blaha.  
 
Vlastnímu provádění KoPÚ předcházely přípravné práce, podrobný průzkum terénu a jeho 
vyhodnocení. V rámci těchto prací se zjišťovala stanoviska orgánů státní správy, správců sítí, 
mapové podklady, územně plánovací dokumentace, stav území z hlediska přírodních 
podmínek, ekologické stability, erozní ohroženosti, hospodářského využití, cestní sítě atd.    
(§ 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav v platném znění). V rámci přípravných prací prováděných          
ve druhé polovině roku 2012 a na základě vyjádření orgánů státní správy, správců sítí             
a ostatních organizací, jejichž zájmy v dotčeném území by mohly být v rámci KoPÚ dotčeny, 
byla zpracována analýza skutečného stavu dotčeného území. 
             
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo pozemkovým úřadem svoláno úvodní jednání, které 
se konalo 16. dubna 2012 v zasedacím sále obecního úřadu v Lazinově. Pozvánka č.j. 
50608/2012- MZE-130753 ze dne  26. března 2012 byla spolu s informacemi k pozemkovým 
úpravám rozeslána všem známým účastníkům řízení v předpokládaném obvodu KoPÚ.        
Na úvodním jednání byli přítomní seznámeni s účelem, cílem, formou, předpokládaným 
obvodem, průběhem jednotlivých prací a s právními předpisy vztahujícími se k řízení             
o pozemkových úpravách. V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona byl vlastníky pozemků 
řešených v pozemkové úpravě zvolen sbor zástupců v počtu sedmi členů a to ve složení:     
Ing. Stanislav Šaršon, Bohumír Janků, Libuše Doskočilová, Marie Zunková, Milan Vrána       
a dva nevolení členové sboru jsou pověřený zástupce obce Křetín Mgr. Jan Jež a pověřená 
pracovnice pozemkového úřadu Ing. Miloslava Jelénková. Přítomní hlasováním rozhodli,      
že se o všech členech sboru bude hlasovat najednou, sbor zástupců byl zvolen většinou 
přítomných, nikdo  nebyl proti, jeden vlastník se zdržel hlasování. Dále bylo odhlasováno,    
že u vlastníků, žijících v původních usedlostech, bude vzdálenost posuzována od jejich domu; 
pro ostatní účastníky bude referenčním bodem pro určování vzdálenosti původních                  
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a navrhovaných pozemků kříž  u autobusové zastávky. Z úvodního jednání byl učiněn zápis 
čj. 84961/2012-MZE-130753, který je součástí spisové dokumentace a byl doručen všem 
účastníkům řízení. 
 
Na první schůzi sboru zástupců, konané hned po skončení úvodního jednání, byl zvolen 
předsedou sboru zástupců Mgr. Jan Jež. Sbor zástupců v průběhu řízení o pozemkových 
úpravách jednal a spolupracoval s pozemkovým úřadem a projektantem při zpracování návrhu 
KoPÚ. 
 
V rámci přípravných prací KoPÚ byla vyhotovena dokumentace k dohledání a doplnění 
podrobného bodového a polohového pole, v létě a na podzim roku 2012 probíhalo 
polohopisné zaměření skutečného stavu řešeného území, šetření hranic lesních pozemků 
řešených v KoPÚ. Obvod KoPÚ byl zhotovitelem předem geodeticky zaměřen a obvodem 
dotčení vlastníci pozemků byli vyzváni ke zjišťování průběhu hranic, které se konalo 22. října 
2012 za účasti komise pro zjišťování průběhu hranic pozemků, složené z pracovníků 
pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu KoPÚ, Stavebního úřadu MěÚ 
Letovice a starosty obce Křetín, která byla jmenována ředitelem pozemkového úřadu po 
dohodě s ředitelem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště 
Boskovice, dne 6. února 2012, čj. 23205/2012-MZE-130753.  
 
Po stanovení obvodu KoPÚ předložil pozemkový úřad katastrálnímu úřadu seznam parcel 
dotčených pozemkovou úpravou za účelem vyznačení poznámky o zahájení pozemkových 
úprav do katastru nemovitostí dopisem čj. SPU 371786/2013 ze dne 5. září  2013 a upřesněný 
seznam s žádostí o vyznačení poznámky u dalších pozemků. Zrušení poznámky u pozemků 
zahrnutých (až po projednání nárokových listů) do SGI, předložil pod čj. SPU 441588/2014   
ze dne 17. září 2014. 
 
Výměra řešeného území byla stanovena výpočtem ze souřadnic lomových bodů hranic 
vyšetřených obvodů, určených v souřadnicovém systému JTSK (jednotné trigonometrické sítě 
katastrální), která činí 125,9936 ha. Tato výměra byla porovnána se součtem výměr 
nárokových pozemků dle souboru popisných informací z evidence katastru nemovitostí, která 
je 125,9519 ha. Výsledný opravný koeficient má hodnotu 0,99967256. Rozdíl výměr 
pozemků zahrnutých a výměr řešeného území ze souřadnic je v mezích přípustné odchylky.  
 
Při zpracování soupisu nároků vycházel zhotovitel z podkladů katastru nemovitostí,                 
z polohopisného zaměření skutečného stavu terénu a výsledků zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ. Soupisy nároků byly doručeny vlastníkům se známým pobytem (čj. SPU 
2723797/2013 ze dne 1. července 2013) a počínaje dnem 17. července 2013 byly vyloženy      
po dobu 15 dnů k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Křetíně a na pozemkovém úřadě 
v Blansku. 
 
Současně bylo na 31. července 2013 svoláno jednání o soupisu nároků se zhotovitelem          
na Obecní úřad ve Křetíně. Zde měli vlastníci možnost uplatnit své připomínky a náměty       
k soupisům nároků a sdělit své představy o úpravě pozemků, se kterými vstoupili do KoPÚ.  
Termín k podání námitek k soupisu nároků byl stanoven do 7. srpna 2013. 
 
Stejnou námitku k soupisu nároků podaly vlastnice pozemků, zapsaných na listech vlastnictví 
pro obec Křetín a k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou č. 177 a č. 178, která se týkala zahrnutí 
jejich dvou zahrad do obvodu KoPÚ jako pozemků řešených dle § 2 zákona. Situace byla 
projednána na jednání sboru zástupců dne 18. září 2013. Bylo navrženo, aby oba pozemky 
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byly vyčleněny z pozemků řešených dle § 2 a proběhla u nich obnova SGI. Obě vlastnice svůj 
nesouhlas se zahrnutím do pozemků řešených dle § 2 zákona potvrdily ještě jednou, proto při 
osobním projednání na pozemkovém úřadu v Blansku bylo dohodnuto, že u obou pozemků 
proběhne obnova souboru geodetických informací na základě vyšetření hranic těchto 
pozemků.  
 
Šetření proběhlo za účasti dotčených vlastníků dne 22. května 2014 současně se šetřením 
hranic pozemků, o které bylo nutné rozšířit obvod pozemkových úprav na základě žádosti 
obce Křetín ze dne 26. února 2014, aby obě části cesty (C12b, C12a) byly zahrnuty 
do obvodu KoPÚ s ohledem na to, aby se realizace uvedené cesty dostala do priorit realizace 
KoPÚ. Současně je její obnova obyvateli Křetína vyžadována.   
 
Vlastnímu zpracování návrhu KoPÚ předcházelo (dle § 9 odst. 8 zákona) zpracování plánu 
společných zařízení (dále jen PSZ), kterými jsou zejména opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků (cesty), protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření    
a opatření k tvorbě a ochraně životního prostřední (biocentra, biokoridory).  
 
První jednání o PSZ se sborem zástupců proběhlo dne 19. září 2012. Zpracovatel seznámil 
přítomné s výsledkem průzkumu zájmového území a možnostmi opatření PSZ a získal od 
nich cenné podněty na základě jejich znalosti místních poměrů.  
 
Na dalším jednání, konaném dne 20. února 2013 byl prvotní návrh PSZ sborem zástupců  
důkladně posouzen a jednotlivé prvky detailně prodiskutovány a připomínkovány na základě 
jejich zkušeností (např. dořešení povrchu a odvodnění cest, rozsah zatravnění, lokalizace 
protierozní meze, využití protierozních osevních postupů a bezorebné technologie setí, které 
jsou dle informace hlavního uživatele pozemků v praxi již aplikovány, doplnění biokoridoru, 
atd.) 
 
Při dalším jednání sboru zástupců spojeném s pochůzkou v terénu, které se konalo dne          
9. května 2013, byly vzneseny některé drobné připomínky, které byly do konečného návrhu 
PSZ ještě zapracovány.  
 
Následně byl PSZ zaslán orgánům státní správy a příslušným organizacím k vyjádření. 
Podaná stanoviska ke zpracovanému PSZ byla vesměs souhlasná a případné připomínky byly 
do dokumentace PSZ zapracovány. Písemná stanoviska dotčených orgánů a organizací, která 
pokud jsou souhlasná nahrazují opatření podle zvláštních předpisů, jsou uložena v dokladové 
části PSZ. 
 
Návrh PSZ byl sborem zástupců odsouhlasen na jednání dne 18. září 2013, současně byly 
stanoveny priority PSZ, aby zpracovatel mohl vyhotovit dokumentaci technického řešení    
pro prvky, které budou po dořešení KoPÚ realizovány. 
 
Poté byla dokumentace PSZ předložena k posouzení Regionální dokumentační skupině        
pro Jihomoravský a Zlínský kraj (dále jen „RDS“), která byla zřízena na základě Společného 
příkazu č. 1/2013 ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj a ředitelky 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj o zřízení regionální dokumentační skupiny 
s územní působností pro kraje Jihomoravský a Zlínský ze dne 5. listopadu 2013 jako kontrolní 
mechanizmus, jehož hlavním úkolem je dohled nad kvalitou pořizované dokumentace PSZ      
a jejího technického standardu. Na jednání RDS, které se konalo dne 29. ledna 2014 v Brně, 
byla dokumentace PSZ projednána. Zjištěné drobné závady a nedostatky byly odstraněny              
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do stanoveného termínu tj. do 15. února 2014. Na základě doporučení RDS (a v souladu 
s požadavkem obec Křetín) došlo ještě k úpravě obvodu pozemkových úprav tak, aby obě 
části cesty C12 (C12b, C12a) byly zahrnuty do KoPÚ. 
 
Dokumentace PSZ byla následně dne 23. dubna 2014 na veřejném jednání zastupitelstva obce 
schválena zastupitelstvem Obce Křetín. Sborem zástupců byl dne 18. září 2013 stanoven 
postup realizace PSZ dle následujících priorit: 1. ) realizace hlavní polní cesty C1 společně 
s protierozní mezí PM1, 2. ) hlavní polní cesta C3, 3. ) hlavní polní cesta C2, 4. ) vedlejší 
polní cesta C 12b + C12a, 5. ) vedlejší polní cesta  C5, 6. ) vedlejší polní cesta C10. 
 
V dotčeném katastrálním území se prakticky nevyskytovala půda ve vlastnictví státu, vhodná 
pro využití v rámci PSZ, s výjimkou pozemku pod cestou C 12a, který byl původně              
ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p.. Proto byla      
na nově navržená společná zařízení použita hlavně půda ve vlastnictví obce Křetín. 
 
Podle návrhu KoPÚ činí celková výměra společných zařízení 17,22 ha; cestní síť tvoří 6,17 
ha, z toho 6,01 ha je ve vlastnictví Obce Křetín, zbývající výměra je ve vlastnictví 
soukromých subjektů; vodohospodářská opatření 0,40 ha na pozemku ve vlastnictví Obce 
Křetín, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 10,55 ha – vzhledem k nedostatku 
vhodné půdy jsou pozemky pod lokálními biokoridory, lokálním biocentrem a interakčními 
prvky ponechány ve vlastnictví fyzických osob, s účastníky řízení byla opatření k tvorbě         
a ochraně životního prostředí projednána při odsouhlasení návrhu nového uspořádání 
pozemků. Na základě zpracované a schválené dokumentace PSZ je možné po ukončení              
a zapsání návrhu KoPÚ do katastru nemovitostí postupně jednotlivá opatření realizovat           
s ohledem na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem na finanční zajištění.  
 
Návrh nového uspořádání byl s vlastníky projednáván již v rámci přípravných prací                
při přebírání  nárokových listů dne 31. července 2013, kdy byli vlastníci dotazováni na své 
představy o budoucím umístění nových pozemků.  
 
Poprvé byl návrh nového uspořádání pozemků s vlastníky projednáván 22. října 2014           
na  Obecním úřadu ve Křetíně, kde bylo možno návrh nového uspořádání projednat osobně. 
Návrh byl podle požadavků vlastníků (LV č. 14, 103, 186), kteří se na jednání dostavili, 
upraven a změnou dotčení účastníci byli znovu vyzváni, aby se k návrhu nových pozemků 
vyjádřili v termínu do 27. listopadu 2014 s tím, že osobně mohli se zpracovatelem návrh 
projednat 24. listopadu 2014  na Obecním úřadě ve Křetíně.   
 
Podle požadavků a připomínek účastníků tohoto projednávání (LV č. 7, 77, 103, 186, 196) byl 
zpracovatelem návrh nového uspořádání pozemků upraven a bylo nutné s ním všechny 
dotčené vlastníky znovu seznámit. Vzhledem k tomu, že rozhodující výměra pozemků              
v dotčeném území je soustředěna prakticky na výše uvedených listech vlastnictví, pozval 
pozemkový úřad dotčené vlastníky na společné projednání návrhu nového uspořádání 
pozemků.  
 
Jednání se uskutečnilo v pondělí dne 8. prosince 2014 na Obecním úřadu ve Křetíně a bylo 
zde, se souhlasem všech zúčastněných dohodnuto, jak bude návrh nového uspořádání 
pozemků v konečné podobě vypadat. Než mohl zpracovatel na základě výše uvedených dohod 
návrh nového uspořádání pozemků přepracovat, bylo pozemkovému úřadu doručeno 
oznámení vlastnice pozemků na LV č. 7 ze dne 9. prosince 2014, kterým bere svůj souhlas 
s převedením pozemku pod cestou, vedoucí k usedlosti vlastnice pozemků na LV č. 77,       
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zpět a požaduje zřídit v jejich prospěch po uvedeném pozemku cesty věcné břemeno s právem 
chůze a jízdy pro současné majitele uvedené nemovitosti. 
  
Vzhledem ke skutečnosti, že dotčený pozemek je v katastru nemovitostí už nyní ( na LV č.7) 
evidován jako druh ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vztahuje se na něj 
ustanovení § 7 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,    
kde se, mimo jiné, uvádí: „účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke 
spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení 
těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských           a lesních pozemků“, bylo by nadbytečné, aby pozemkový úřad v rámci 
řízení o pozemkových úpravách zatížil pozemek  cesty věcným břemenem ve prospěch osob, 
které jsou oprávněny k užívání cesty již na základě výše citovaného zákona. Tato informace 
byla písemně sdělena oběma vlastnicím. 
 
Na základě výše popsaného zpracovatel vyhotovil návrh nového uspořádání podle dohod           
ze dne 8. prosince  2014 a pozemkový úřad rozeslal dotčeným vlastníkům se stanovením 
termínu k vyjádření do 12. ledna 2015 a s poučením, že pokud se do stanoveného termínu 
nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. K uvedenému datu činil souhlas vlastníků s návrhem 
nového uspořádání pozemků 42,43 % řešené výměry, vlastníci 57,57 % řešené výměry se 
k návrhu nevyjádřili.  
 
Celkem představoval souhlas vlastníků 100 %, proto bylo účastníkům řízení oznámením          
čj. SPU 040617/2015 ze dne 16. února 2015 sděleno, že zpracovaný návrh KoPÚ byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne 18. února 2015 po dobu 30 dnů na pozemkovém 
úřadě Blansko a na Obecním úřadě ve Křetíně. Účastníci řízení měli možnost po dobu 
vystavení návrhu uplatnit své námitky a připomínky u pozemkového úřadu v Blansku.  
 
Ve stanovené 30denní lhůtě byla k vystavenému návrhu uplatněna námitka, podaná dne       
25. února 2015 vlastnicí pozemků, evidovaných na LV č. 77 pro obec Křetín a k. ú. Dolní 
Poříčí nad Křetínkou, která požadovala navrácení pozemku (pracovní p.č.77/42) do polohy 
navrhované ve II. variantě návrhu nového uspořádání ze dne 11. listopadu 2014. Požadovanou 
úpravou tvaru pozemku by byla dotčena půdní držba vlastnice pozemků, evidovaných na LV 
č. 7 pro obec Křetín a k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, proto bylo na Obecní úřad ve Křetíně 
svoláno jednání za účasti obou vlastnic a Obce Křetín k dořešení návrhu tak, aby obě 
vlastnice s novým uspořádáním souhlasily.  
 
Jednání se uskutečnilo dne 9. března 2015 na Obecním úřadě ve Křetíně. Bylo dohodnuto,            
že pozemek pod cestou vedoucí  k usedlosti vlastnice pozemků na LV č. 77, zůstane             
ve vlastnictví majitelky nemovitostí, evidovaných na LV č. 7, dále byl přesně dohodnut 
průběh hranic mezi pozemky obou vlastnic, návrh byl přímo na jednání zpracovatelem 
vyhotoven v grafické podobě a předán vlastnicím, které je odsouhlasily svým podpisem.  
 
Dne 24. března 2015 bylo pozemkovému úřadu doručeno odvolání účastnice výše popsaného 
jednání a to majitelky nemovitostí, evidovaných na LV č. 7, kterým vyslovuje nesouhlas 
s uspořádáním pozemků, dohodnutým a odsouhlaseným na jednání dne 9. března 2015.      
Aby pozemkový úřad předešel problémům při vydání rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav, pozval obě vlastnice na další jednání spojené s kontrolním dnem a 
jednáním sboru zástupců, jehož členkou je mimo jiné vlastnice pozemků na LV č. 7 a také 
otec vlastnice pozemků na LV č. 77. Na jednání, konaném dne 1. dubna 2015 byl, mimo jiné, 
dohodnut průběh hranic pozemků obou vlastnic. Zpracovatel přímo na jednání vyhotovil 
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soupis nových pozemků a jejich grafickou podobu, které obě vlastnice odsouhlasily svými 
podpisy. 
 
Na tomto jednání také sbor zástupců odsouhlasil odstoupení od požadavku uhrazení rozdílu 
ceny podle § 10 odst. 2 zákona u vlastníků LV č. 183 a LV č. 223 za situace, kdy vlastníci 
vstupují do pozemkové úpravy a vystupují z ní s jedním pozemkem, který není možné            
z technických důvodů umístit tak, aby nebylo překročeno kritérium ceny. 
 
Pozemkový úřad pozvánkou čj. SPU 176237/2015 ze dne 9. dubna. 2015 podle ust. § 11 odst. 
3 zákona na den 22. dubna 2015 od 15:00 hod. závěrečné jednání, které se konalo                 
na Obecním  úřadě ve Křetíně. Na tomto jednání byl zhodnocen průběh a výsledky 
pozemkových úprav, přítomní účastníci byli seznámeni s návrhem KoPÚ, o kterém bude 
rozhodnuto a se závěrečným správním řízením, vedeným pozemkovým úřadem Blansko dle 
ust. § 11 zákona. 
 
V rámci řízení o KoPÚ byly dle potřeby svolávány kontrolní dny a jednání sboru zástupců    
ve dnech 16. dubna 2012, 19. září 2012, 20. února 2013, 20. května 2013, 18. září 2013           
a 1. dubna 2015. 
 
Protože všichni účastníci řízení byli známí a po zesnulých byl pozemkovému úřadu sdělen 
příslušnými notáři okruh dědiců, nebylo nutné v řízení o KoPÚ ustanovovat opatrovníka.       
 
Dle ustanovení § 11 odst. 4 zákona pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu 
pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin výměry půdy 
pozemků, které jsou řešeny ve smyslu § 2 zákona v pozemkových úpravách. Celková výměra 
řešeného území pozemkovou úpravou je 125,99 ha. Písemný souhlas vyjádřili vlastníci     
84,85 % pozemků (106,9 ha). Pozemkový úřad při rozesílání návrhu nového uspořádání 
pozemků při změnách v uspořádání vyzval ve smyslu ust. § 9 odst. 21 zákona vlastníky, kteří 
se doposud k návrhu nového uspořádání pozemků nevyjádřili, aby takto učinili ve lhůtě do 15 
dnů od doručení výzvy. Vlastníci byli upozorněni, že pokud se ve stanovené lhůtě k novému 
uspořádání pozemků nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. Tímto postupem byl získán 
souhlas vlastníků 15,15% výměry pozemků (19,09 ha). 
 
Celkově tedy s návrhem pozemkových úprav vyjádřili souhlas vlastníci 100% (125,99 ha) 
výměry půdy pozemků řešených ve smyslu § 2 zákona a tím došlo ke splnění podmínek       
pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků katastrálním území 
Dolní Poříčí nad Křetínkou. 
 
Do pozemkových úprav vstupovalo celkem 30 listů vlastnictví s 232 vlastnickými parcelami. 
Po schválení návrhu pozemkových úprav se počet listů vlastnictví nezměnil, počet parcel       
se snížil na 201. 
 
Zpracování návrhu KoPÚ bylo provedeno v souladu s platnými zákonnými předpisy, zejména 
se zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů; ve znění pozdějších předpisů,zákonem 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, zákonem č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 
pozdějších předpisů; zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), resp. s účinností od 01.ledna 2014 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
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nemovitostí (katastrální zákon); zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
práv k nemovitostem (platnost do 31. prosince 2013); s účinností od 1. ledna 2014 vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška); vyhláškou č. 545/2002 Sb.,       
o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 
resp. od účinností vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav        
(od 1. února 2014). 
 
Podle ustanovení § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh nového uspořádání pozemků 
závazným podkladem pro rozhodnutí pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům. Rovněž je 
závazným podkladem pro rozhodnutí o přechodu vlastnických práv k pozemkům, na nichž se 
nacházejí společná zařízení.  
 
Dle § 11 odst. 13 zákona se zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém                     
do pozemkových úprav, převede 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-li mezi 
oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaného předkupním 
právem k jinému ujednání nebo nestanoví-li zvláštní předpis jinak. 
 
Exekuce, která vázne na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav, přechází na pozemky 
podle schváleného návrhu. 
 
V souladu se zněním § 12 odst. 2 zákona pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání 
pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu dle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí 
právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§ 11 odst. 8 zákona). 
 
Podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona je právní stav podle schváleného návrhu je 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 (např. v kupní smlouvě, v usnesení soudu o nabytí 
dědictví, v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající 
pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé 
pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu 
pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit. 
 
Výsledky KoPÚ budou sloužit k obnově katastrálního operátu. Po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí vyhotoví zhotovitel digitální katastrální mapu v souladu se schváleným návrhem 
KoPÚ. Při její tvorbě může, z důvodu zaokrouhlení, dojít k nepatrným změnám výměry nově 
nabývaných pozemků oproti výměrám, uvedeným v soupisu nových pozemků, 
odsouhlasených s vlastníky. 
 
Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí o schválení návrhu připojuje každému účastníku řízení 
jen ta část návrhu, která se ho konkrétně týká. Jedná se o bilanci pozemků a situaci umístění 
nových pozemků. Zápis ze závěrečného jednání ze dne 22. dubna 2015 je pro informaci 
vlastníků, kteří se jednání nezúčastnili, k zásilce přiložen. 
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Schvalovaný návrh KoPÚ v katastrálním území Dolní Poříčí nad Křetínkou, které je součástí 
Obce Křetín, je se všemi náležitostmi uložen na Obecním úřadě ve Křetíně a na pozemkovém 
úřadu v Blansku, kde do něj lze nahlédnout. 
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí 
Státního pozemkového úřadu, a to prostřednictvím Krajského pozemkového úřadu               
pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů). 
 
  
  
 
 
   
  

 
 
 

 Ing. Stanislav Skřipský 
vedoucí pobočky Blansko 

Státní pozemkový úřad 
  
 
Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU SPU 229636/2015 - účastníci řízení 
Tato příloha je nedílnou součástí výroku.   
Příloha č. 2 – soupis nových pozemků (vlastníci a osoby oprávněné z věcného břemene) 
Příloha č. 3 – grafická část návrhu (mapa navrženého stavu pozemků pro jednotlivé 
vlastníky)  
 
 
Rozdělovník 
I. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení dle přílohy č. 1, 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. 
II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách Pobočky Blansko a Obecního 
úřadu Křetín, kde do nich lze v úředních hodinách nahlédnout. Současně se v souladu s § 25 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí bez 
příloh zveřejňuje na adrese http://eagri.cz. 
III. Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, Boskovice, 
Hybešova 5, PSČ 680 01 k vyznačení rozhodnutí do katastru nemovitostí (pravomocné 
rozhodnutí).  
 
Vypraveno dne: viz. otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové 
zprávy 




