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V Kutné Hoře dne: 10. 2. 2016 
  
  
  

R O Z H O D N U T Í 
  
  

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj, Pobočky Kutná Hora (dále jen „pobočka“) ze dne 7. 10. 2015 č.j. SPU 423520/2015 byl 
podle § 11 odst. 4 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, schválen návrh 
komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štipoklasy u Černín a části 
katastrálního území Útěšenovice zpracovaný jménem firmy GEPARD, s.r.o., IČ: 61499552, 
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 pod č. zakázky 15/2014 - 537100 Ing. Romanem Šmídem, 
který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav. Toto rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 14. 11. 2015. 
  
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, podle § 11 odst. 8 zákona   
  

rozhodla 
  

1. o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
2. o přechodu nebo zrušení věcných břemen  

 
v obvodu pozemkových úprav v obci Štipoklasy - katastrálním území Štipoklasy u Černín a 
v obci Zbraslavice - v katastrálním území Útěšenovice, jak je uvedeno ve zvláštní příloze, 
která je nedílnou součástí 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. 
 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí, 
která je jeho součástí. 
  

O D Ů V O D N Ě N Í 
  
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. Pokud však je 
zpracovaný návrh pozemkových úprav vystaven ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
k veřejnému nahlédnutí, řízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení, které 
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vedl pozemkový úřad, dokončí příslušný krajský 
pozemkový úřad Státního pozemkového úřadu a řízení, které ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona vedl Ústřední pozemkový úřad, dokončí ústředí Státního pozemkového úřadu. 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).  
 
Pobočka schválila rozhodnutím ze dne ze dne 7. 10. 2015 č.j. SPU 423520/2015, které nabylo 
právní moci dne 14. 11. 2015, návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Štipoklasy u Černín a části katastrálního území Útěšenovice zpracovaný jménem firmy 
GEPARD, s.r.o., IČ: 61499552, Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 pod č. zakázky 15/2014 - 
537100 Ing. Romanem Šmídem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování 
pozemkových úprav. Proti tomuto rozhodnutí nebylo v řádné lhůtě podáno odvolání. 
 
Podle ust. § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí 
pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 
zákona. 
 
Oproti rozhodnutí dle § 11 odst. 4 zákona, došlo ke změně vlastnictví na LV 10022, 10023 a 
10029 a ke sloučení parcel 523 a 524 v jednu parcelu 524 z důvodu stejného vlastníka a 
stejného druhu pozemku. LV 557 bylo zrušeno, parcela přešla kupní smlouvou na LV 10044. 

Na základě výše uvedených skutečností, digitální katastrální mapy pro katastrální území 
Štipoklasy u Černín ZPMZ č. 198, pro katastrální území Útěšenovice ZPMZ č. 135, 
vyhotovených firmou GAP Pardubice s.r.o., IČ: 60934875, Pražská 135, 530 06 Pardubice, se 
mění vlastnická práva tak, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. Vlastníkům, kterým se 
rozhodnutí doručuje, je k rozhodnutí připojena jen ta část přílohy, která se týká konkrétní 
osoby.  

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 vkladu vlastnických a 
jiných věcných práv ve prospěch dědiců. 

Podle § 11 odst. 13 zákona přechází zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do 
pozemkové úpravy, na nový pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného 
návrhu.  



 

SPU 000145/2016/Kr 3 

Na základě § 4 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) Vás ve smyslu § 13a odst. 7 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 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 nejpozději do 31. ledna 2017. 
Bližší informace Vám poskytne příslušný finanční úřad.  

Tímto rozhodnutím podle ustanovení § 11 odst. 8 zákona, zanikají dosavadní nájemní vztahy, 
zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k předmětným pozemkům, kterých se 
rozhodnutí týká k 1. říjnu běžného roku.  

Podle § 11 odst. 10 zákona Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj, Pobočka Kutná Hora oznamuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou a současně jej doručuje 
Katastrálnímu úřadu Středočeského kraje, Katastrálnímu pracovišti Kutná Hora a všem 
vlastníkům pozemků dotčených pozemkovými úpravami. Rozhodnutí bude vyvěšeno na 
úředních deskách Obecních úřadů Štipoklasy, Zbraslavice a Státního pozemkového úřadu, 
Pobočka Kutná Hora. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zapíše Katastrální úřad pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora uvedené změny ve vlastnictví pozemků 
do katastru nemovitostí. 

 

  
Poučení o opravném prostředku: 
  
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (ust. § 11 odst. 8 zákona). 
  
  
  
  
  
  
 Otisk úředního razítka 
  
 Ing. Mariana Poborská 

vedoucí Pobočky Kutná Hora 
Státní pozemkový úřad 

  
Přílohy: 

1. Seznam účastníků řízení 
2. Příloha č. 1 a č. 2 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 000145/2016.  Tato příloha je 

nedílnou součástí výroku.   
3. Žádost o vytyčení pozemků 
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Rozdělovník: 
Rozhodnutí č. j. SPU 000145/2016 ze dne 10. 2. 2016 obdrží: 
 
I. Pobočce Kutná Hora 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, 
který je nedílnou součástí rozhodnutí. 

 
II. Pobočce Kutná Hora neznámí účastníci řízení, jejichž práva nebo právem chráněné 

zájmy by mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území 
Štipoklasy u Černín a části katastrálního území Útěšenovice dotčeny, veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Štipoklasy, 
úřední desce Obecního úřadu Zbraslavice,  úřední desce Pobočky Kutná Hora a 
v elektronické podobě na internetové adrese www.eagri.cz.  

 
III. Po nabytí právní moci – Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Kutná Hora 
 

http://www.eagri.cz/
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