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R O Z H O D N U T Í 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník (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 ustanovení § 11 odst. 4 zákona takto: 
 
návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Červená Voda 
zpracovaný jménem firmy GEOREAL, spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, pod č. zakázky 
č.j. 1-2017-521101 Ing. Janem Liškou, který je osobou úředně oprávněnou k projektování 
pozemkových úprav,  
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
Seznam účastníků řízení dle ustanovení § 5 zákona, v souvislosti s ustanovení § 68 správního 
řádu je uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je součástí výroku. 
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O D Ů V O D N Ě N Í 
 

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“). Pozemkovými úpravami se současně zajišťují 
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání 
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, lesního hospodářství a vodního 
hospodářství, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení 
odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových 
úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní 
plánování. 

 

Zahájení řízení 

Řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Stará Červená Voda (KoPÚ) bylo 
zahájeno z podnětu Obce Stará Červená Voda, velkých vlastníků a dalších hospodařících 
subjektů s důrazem na logické uspořádání vlastnických práv a vztahů k pozemkům a jejich 
zpřístupnění, zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy, zlepšení 
hospodaření s vodou v krajině a komplexní návrh opatření sloužících k ochraně území před 
záplavami, včetně realizace protierozních a protipovodňových opatření. Pobočka po prověření 
podaných žádostí a zvážení všech okolností shledala uvedené důvody pro potřebu a účelnost 
provedení pozemkových úprav za důvodné a dne 20. 10. 2016 zahájila řízení o komplexních 
pozemkových úpravách v tomto k.ú. formou veřejné vyhlášky ze dne 3. 10. 2016, č.j. SPU 
506880/2016, která byla vyvěšena na úředních deskách od 5. 10. do 20. 10. 2016. V souladu 
s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. byla dne 26. 9. 20163, uzavřena dohoda 
mezi ředitelkou Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Jeseník, 
a SPÚ, Pobočkou Jeseník, č.j. SPU 501278/2016. 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona pobočka následně oznámila dopisem z 28. 2. 2018, 
č.j. SPU 098555/2018, zahájení KoPÚ za účelem stanovení podmínek k ochraně zájmů podle 
zvláštních předpisů v 30denní lhůtě příslušným orgánům a úřadům státní správy. Tato 
skutečnost byla ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 pís. c) zákona rovněž oznámena i sousedním 
obcím, kterými jsou Velká Kraš, Černá Voda a Velké Kunětice, s možností přistoupit ke KoPÚ 
jako účastník řízení (ve lhůtě 30 dnů od převzetí oznámení). Tohoto práva žádná z oslovených 
obcí nevyužila. 

 

Zaměření skutečného stavu a průzkum území 

Vlastnímu zpracování návrhu pozemkových úprav předcházel podrobný průzkum terénu 
a jeho vyhodnocení v celém obvodu KoPÚ, zaměřený na zjištění skutečného stavu využívání 
území z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy, ochrany přírody a krajiny a všech faktorů, 
které mohou ovlivnit plán společných zařízení, nové polohové uspořádání pozemků nebo 
změny pozemků podle jejich druhů.  

V průběhu roku 2017 bylo provedeno dohledání a doplnění podrobného bodového pole 
a zaměření polohopisu dotčeného území. Při těchto činnostech byly plně respektovány podmínky 
k ochraně zájmů zeměměřictví a katastru ve smyslu § 6 odst. 6 zákona stanovené pro KoPÚ 
Stará Červená Voda Katastrálním pracovištěm Jeseník. Dokumentace k této části byla 
Katastrálním pracovištěm v Jeseníku překontrolována a převzata počátkem roku 2018, viz 
dokument o převzetí výsledků zeměměřických činností ze dne 11. 1. 2018, který byl Pobočce 
Jeseník spolu s průvodním dopisem ze dne 5. 2. 2018 doručen elektronicky dne 6. 2. 2018. 
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Úvodní jednání 

V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo pobočkou svoláno úvodní jednání, jehož konání 
bylo stanoveno na 24. 1. 2019. Účastníkům řízení byly termín a místo jednání oznámeny 
formou pozvánky ze dne 13. 12. 2019, č.j. SPU 563151/2018. Následně byl termín konání 
ze závažných důvodů na straně obce posunut dopisem ze dne 24. 1. 2019 na 31. 1. 2019, 
viz dopis ze dne 2. 1. 2019, č.j. SPU 572311/2018. Pozvánka byla rovněž vyvěšena na obecní 
úřední desce.  

Úvodní jednání se konalo v sále kulturního domu ve Staré Červené Vodě, na němž byli 
přítomní účastníci seznámeni s účelem a cíli komplexních pozemkových úprav a celým 
průběhem správního řízení. Na tomto jednání byl dále představen předpokládaný obvod 
a vysvětlen způsob oceňování pozemků pro účel pozemkových úprav. Zpracovatelem KoPÚ 
se na základě výběrového řízení stala plzeňská firma GEOREAL, spol. s r.o., jejíž 
zaměstnanec se rovněž tohoto jednání účastnil. 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona byl v závěru úvodního jednání vlastníky pozemků 
řešených v pozemkových úpravách zvolen sbor zástupců v počtu 7 členů. Ve sboru jsou 
zastoupeni nevolení členové ze zákona – starosta obce Jan Maceček a zástupce 
pozemkového úřadu Ing. Luděk Augusta. Do Sboru zástupců byli dále navržení Ing. Miroslav 
Čučka, bytem Fojtství 31, Vidnava, Ing. Jiří Nátr, Černá Voda 273, Manfred Reinold, Nová 
Červená Voda 26, Stará Červená Voda, Karel Rybár, Stará Červená Voda 11 a Zdeňka 
Zemánková, Stará Červená Voda 101.  
 

Zjišťování průběhu hranic 

Dalším krokem ve správním řízení o KoPÚ bylo zjišťování průběhu hranic, které proběhlo 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 13/2014 Sb., 
o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), katastrálního zákona a katastrální vyhlášky. Dopisem 
ze dne 22. 5. 2018, č.j. SPU 219996/2018, byla jmenována komise složená ze zástupců pobočky, 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Jeseník, Obce Stará 
Červená Voda a zástupců zhotovitele, kteří prováděli geodetické práce. Současně byla 
s katastrálním pracovištěm uzavřena dohoda ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona o složení 
a ustanovení komise. Předsedou komise byl jmenován úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
zpracovatelské firmy GEOREAL, spol. s r.o., Plzeň, Ing. Luděk Tupec. Zjišťování průběhu 
hranic vnitřního a vnějšího obvodu v terénu, které se konalo ve dnech 25. až 29. 6. 2018, bylo 
vlastníkům oznámeno formou pozvánky ze dne 6. 6. 2018, č.j. SPU 228543/2018.  

Při zjišťování průběhu hranic pozemků byl definitivně stanoven obvod KoPÚ. Výměra území 
v obvodu pozemkových úprav byla vypočtena ze souřadnic lomových bodů vyšetřené hranice 
obvodu určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
s kódem kvality podrobných bodů 3. Celková výměra území řešeného pozemkovou úpravou 
činí 965 ha. Stanovením obvodu byly vymezeny pozemky, které se staly předmětem pozemkových 
úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické užívací právo k nim. 

V obvodu KoPÚ byly vyčleněny čtyři pozemky jako nesměňované dle § 2 zákona. Jedná se 
o p.č. dle KN st. 119, st. 120, st. 201 a KN 698/3 o celkové výměře 1,0007 ha. 

Pozemky, které do obvodu pozemkových úprav nebyly zahrnuty (zastavěná část obce 
a souvislé lesní pozemky) nejsou tímto rozhodnutím dotčeny. 

Dne 18. 2. 2019 předala pobočka katastrálnímu úřadu podklady k zápisu obvodu KoPÚ Stará 
Červená Voda ve formě geometrických plánů spolu se žádostí o jejich zápis, viz dopis ze dne 
18. 2. 2019, č.j. SPU 065169/2019, a dopisem ze dne 3. 4. 2019, č.j. SPU 138890/2019, 
seznam parcel dotčených KoPÚ s žádostí o vyznačení poznámky v katastru nemovitostí 
„Zahájeny pozemkové úpravy“. 
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Při vytváření návrhu PSZ a následně při projektování nových pozemků bylo zjištěno, že pro 
plánovanou rekonstrukci polní cesty, která se nachází při katastrální hranici mezi Starou 
a Novou Červenou Vodou a která v několika místech tuto hranici přetíná, je třeba pro vytvoření 
parcely zajistit větší území, aby celé její těleso bylo pouze na území k.u. Stará Červená Voda. 
Z tohoto důvodu byla navržena nová katastrální hranice mezi těmito katastrálními územími, 
přičemž stávající obecní hranice se nemění, protože se jedná o hranici dvou katastrálních 
území v rámci jedné obce. Touto úpravou bylo z k.ú. Nová Červená Voda do k.ú. Stará 
Červená Voda převedeno 0,7596 ha. Vlastní šetření v terénu, které se konalo dne 30. 6. 2020, 
bylo vlastníkům oznámeno formou poznámky ze dne 29. 5.2020, č.j. SPU 166194/2020. 

 

Vypracování soupisu nároků 

Na základě dokumentace k vymezení obvodu pozemkových úprav a po jeho vyšetření 
zabezpečila pobočka u zhotovitele návrhu KoPÚ vypracování soupisu nároků vlastníků 
pozemků ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona, a to s uvedením jejich výměry, ceny, 
vzdálenosti od vztažného bodu a druhu pozemku (včetně omezení vyplývajících ze zástavního 
práva, předkupního práva a věcného břemene).  

Dle ustanovení § 8 odst. 3, 4 a 5 zákona jsou základem pro ocenění zemědělských pozemků 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) evidované v číselných a mapových podkladech. 
Obnova BPEJ byla v k.ú. Stará Červená Voda provedena s platností od 7. 3. 2017. Pro 
ocenění pozemků byla použita vyhláška Ministerstva financí č. 199/2014 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 441/2013 Sb. o provedení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). 

Soupisy nároků vlastníků včetně grafického znázornění byly vyloženy k veřejnému nahlédnutí 
počínaje dnem 24. 4. 2019 po dobu 15 dnů na Obecním úřadu ve Staré Červené Vodě a na 
pobočce, viz dopis ze dne 23. 4. 2019, č.j. SPU 162185/2019, a současně doručeny 
vlastníkům, jejichž pobyt byl v době vyložení znám se sdělením, že k těmto soupisům mohou 
uplatnit připomínky formou písemné námitky u pobočky, a to nejpozději do 20. 5. 2019. 
Vlastníci byli rovněž upozorněni, že na námitky uplatněné po tomto termínu nebude brán 
zřetel. Ústní projednávání nároků vlastníků pozemků za účasti zhotovitele a zástupce pobočky 
se uskutečnilo na Obecním úřadu ve Staré Červené Vodě ve dnech 21. a 22. 5. 2019 (termíny 
projednání byly uvedeny v průvodním dopise).  

Ve stanovené lhůtě nebyla žádná písemná podání, ani námitky uplatněny. V případě pozemků 
podřazených ustanovení § 3 odst. 3 zákona vyslovili vlastníci (s výjimkou pozemků 
neřešených) souhlas s jejich řešením ve smyslu ustanovení § 2 zákona.  

 

PSZ 

Současně s výše uvedenými činnostmi probíhaly práce na tvorbě plánu společných zařízení 
(dále jen PSZ), který zahrnuje zejména opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská 
a protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Návrh PSZ byl 
postupně utvářen na základě konzultací, připomínek a doporučení členů sboru zástupců na 
pracovních schůzkách (31. 1. 2019, 26. 2. 2019, 28. 3. 2019, 25. 4. 2019, 19. 9. 2019). 
S finální verzí PSZ byl sbor zástupců prokazatelně seznámen a sborem odsouhlasen na 
jednání dne 19. 9. 2019. Zpracovaný návrh PSZ byl následně předložen k vyjádření dotčeným 
orgánům státní správy, viz dopis ze dne 16. 7. 2019, č.j. SPU 283372/2019, a 26. 9.- 2019, č.j. 
SPU 334533/2019, s tím, že uplatněné připomínky byly v dokumentaci PSZ zohledněny. 
Regionální dokumentační komisí (RDK) byl finální návrh PSZ schválen dne 4. 11. 2019, 
zastupitelstvem obce byl projednán a schválen na 9. zasedání dne 13. 11. 2019 s výhradami, viz 
výpis z 9. zasedání zastupitelstva dne 13. 11. 2019, č.j. SPU 472995/2019, které byly 
zapracovány, a následně PSZ byl schválen na 16. zasedání zastupitelstva dne 4. 11. 2020, 
č.j. SPU 408468/2020, s tím, že povrch u cest DC 32 a DC 45 bude navržen jako asfaltový. 
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Návrhové práce a projednání 

Po vypracování a chválení PSZ bylo zpracovatelskou firmou přistoupeno k vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků. 

Vlastníkům byly nové pozemky navrženy tak, aby odpovídaly původním přiměřeně cenou, 
výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem pozemku (viz § 10 zákona). Návrh nového 
uspořádání, tj. soupis nových pozemků a grafické znázornění, byl zpracovatelem vzhledem ke 
stávajícím zdravotním omezením všem vlastníkům průběžně zasílán k odsouhlasení a rovněž 
projednáván na několika osobních jednáních svolávaných zpracovatelskou firmou po dohodě 
s konkrétními vlastníky, na nichž byl vždy přítomen i zástupce pobočky. Jednání se konala 
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staré Červené Vodě. Svůj souhlas s navrženým 
řešením vyjádřili vlastníci podpisem na soupisu nových pozemků, který je součástí projektové 
dokumentace návrhu KoPÚ.  

Vlastníkům, kteří v průběhu projednávání nereagovali ani na opakovaně zasílanou korespondenci, 
byla pobočkou spolu s průvodním dopisem ze dne 6. 10. 2020, č.j. SPU 361670/2020, zaslána 
žádost o souhlas s návrhem nového umístění pozemků s příslušnou popisnou i grafickou 
přílohou a ve smyslu ustanovení § 9 odst. 21 zákona stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení, 
ve které se k zaslanému návrhu mohli vyjádřit. Současně byli adresáti tímto dopisem 
upozorněni, že pokud se v uvedené lhůtě k tomuto návrhu nevyjádří, má se za to, že s návrhem 
souhlasí. Touto výzvou bylo obesláno dvacet vlastníků, z nichž na výzvu reagovali dva.  

Celkem tedy bylo v rámci KoPÚ získáno 100 % souhlasů vlastníků pozemků řešených dle 
ustanovení § 2 zákona.  

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 16 zákona bylo na základě dohod spoluvlastníků ve dvou 
případech vypořádáno podílové spoluvlastnictví k pozemkům. Při vypořádání spoluvlastnictví 
v případech, kdy byl spoluvlastník evidován v katastru nemovitostí na jiném listu vlastnictví, 
na němž byl jediným vlastníkem, byl mu podíl připočten na tento list vlastnictví. Pokud na jiném 
listu vlastnictví evidován nebyl, byl mu vytvořen nový list vlastnictví s fiktivním číslem. Kdy 
k původnímu číslu LV byla prvnímu vlastníkovi přičtena hodnota 10000, druhému 20000 apod. 
Dohody o vypořádání spoluvlastnictví jsou uložené v příloze č. 6 zprávy. Jednalo se 
o následující LV a způsob vypořádání: 

 LV 265, odpovídající podíly přecházejí na 
o LV 10265 – Bednárek Miroslav, Bc. a Bednárková Andrea, Ing. 
o LV 103 – Mejzešová Monika Marie, Ing. 
o LV 60 – Reinold Manfred a Reinoldová Alena 
 

 LV 282, odpovídající podíly přecházejí na 
o LV 293 – Bednárková Andrea, Ing., Petřek Luděk, Mgr. 
o LV 292 – Čučka Miroslav, Ing. 
o LV 296 – Heckel Jaroslav 
o LV 297 – Kužela Milan 

 
Kromě výše uvedeného vypořádání spoluvlastnictví byl z důvodu změny katastrální hranice 
popsané v závěru části Zjišťování průběhu hranic navržen převod pozemků z listů vlastnictví 
evidovaných v k.ú. Nová Červená Voda do k.ú. Stará Červená Voda. Všichni vlastníci 
z k.ú. Nová Červená Voda měli odpovídající listy vlastnictví v k.ú. Stará Červená Voda. Takto 
realizovaným převodem nedošlo k překročení kritérií, nebyl tedy určen žádný doplatek.  

Při navrhování nových pozemků nebylo možno ve všech případech dodržet kritéria přiměřenosti, 
tj. kvality (ceny), výměry a vzdálenosti dle § 10 zákona. K vyčíslení doplatku vlivem překročení 
těchto kritérií došlo u LV 61, LV 65, LV 174, LV 297, LV 327, LV 330. 
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Hlavním důvodem překročení kritérií bylo umístění nových pozemků dle zaměření skutečného 
stavu v terénu a splnění požadavků vlastníků (např. scelit navržené pozemky do lokality, 
kterou vlastníci chtějí užívat). Překročení zákonných tolerancí bylo vždy projednáno 
a odsouhlaseno s dotčeným vlastníkem.  

 

Do návrhu komplexních pozemkových úprav byla zahrnuta všechna stávající věcná břemena 
vedená v katastru nemovitostí, která se vztahují k pozemkům nebo vlastníkům v obvodu 
pozemkových úprav. Mimo stávajících věcných byla v obvodu KoPÚ vytvořena nová věcná 
břemena různých typů. Jedná se především o věcná břemena zřizování a provozování vedení 
a zástavní práva zákonná i smluvní.  

Věcná břemena zřizování a provozování vedení ovlivnila i míru scelení pozemků, protože 
v některých lokalitách bylo nutné zachovat umístění původních pozemků. Evidovaná věcná 
břemena přecházejí na nově vzniklé pozemky podle návrhu pozemkových úprav. Vlastníci 
takto zatížených pozemků byly s touto skutečností seznámeni při projednávání návrhu nového 
uspořádání. Pozemkovými úpravami se žádná věcná břemena neruší. 

Nově byla zřízena věcná břemena chůze a jízdy přes níže uvedené pozemky. Ve čtyřech 
případech se jednalo o zajištění přístupu do lesních komplexů ve správě Lesů ČR přes pozemky 
obce Stará Černá Voda, kdy obec nesouhlasila s převodem těchto pozemků nebo jejich částí 
na Lesy ČR a Lesy ČR nepovažovaly vlastnictví obce za dostatečnou záruku přístupnosti 
svých pozemků. Ve dvou případech nebylo vhodné navrhovat obecní cestu pro zpřístupnění 
jednoho pozemku, proto bylo po dohodě s vlastníky zvoleno zpřístupnění formou věcného 
břemene.  

Nově zřizovaná věcná břemena byla oceněna podle § 16b odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., 
na základě ročního užitku z místně obvyklého nájemného.  
 

Parcela 

KN č. 

Číslo LV Výměra parcely 

[m2] 

Výměra 

břemene [m2] 

Hodnota věcného 

břemene [Kč] 

2713 145 247 100 204 Kč 

2858 338 68918 1500 3000 Kč 

2624 10001 377 377 754 Kč 

2914 10001 1949 1949 3898 Kč 

2643 

2644 

10001 7365 

4292 

368 

175 

1086 Kč 

2598 324 29966 1718 3436 Kč 

 
V souladu s § 9 odst. 18 byla vlastníkům zatížených pozemků poskytnuta náhrada v jiném 
pozemku formou navýšení výměry nebo ceny navržených pozemků.  
 

Zástavní práva váznoucí na některých pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav, 
přechází podle zákona na pozemky, které přešly do vlastnictví zástavce podle schváleného 
návrhu pozemkových úprav.  

 

Během řízení zpracovatel návrhu projednával návrh nového umístění pozemků s každým 
vlastníkem individuálně, písemnou či ústní formou. Vlastníci, kteří se k návrhu nového 
uspořádání pozemků nevyjádřili, byli vyzváni pozemkovým úřadem, aby tak ve stanovené lhůtě 
učinili. Po projednání veškerých připomínek vlastníků byl návrh nového uspořádání pozemků 
dopracován do konečné podoby a následně vystaven na Pobočce Jeseník a Obecním úřadu 
Stará Červená Voda k veřejnému nahlédnutí počínaje dnem 16. 12. 2020 po dobu 30 dnů, 
viz dopis ze dne 14. 12. 2020, č.j. SPU 452564/2020. K vystavenému návrhu nebyly 
v zákonem stanovené lhůtě vzneseny žádné námitky.  
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Po závěrečném jednání, které bylo s ohledem na nepříznivou pandemickou situaci provedeno 
korespondenční formou dopisem ze dne 2. 3. 2021, č.j. SPU 073433/2021,vydává pozemkový 
úřad v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, toto 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, neboť byla splněna podmínka souhlasu 
alespoň 60 % vlastníků výměry pozemků, které jsou v pozemkových úpravách řešeny ve smyslu 
ustanovení § 2 zákona (pozemky směňované). V případě KoPÚ Stará Červená Voda souhlasí 
s návrhem pozemkových úprav 100 % vlastníků pozemků o celkové výměře 965,05 ha.  

Rozhodnutí o schválení návrhu oznámí pozemkový úřad veřejnou vyhláškou a doručí všem 
známým účastníkům řízení. Z náležitostí návrhu se k rozhodnutí doručovanému jednotlivým 
účastníkům řízení připojí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního 
vlastníka. Návrh se všemi náležitostmi se ukládá u Pobočky Jeseník a na Obecním úřadě 
Stará Červená Voda, kde lze do návrhu nahlédnout. Po nabytí právní moci předá pozemkový 
úřad rozhodnutí o schválení návrhu příslušnému katastrálnímu úřadu s žádostí o vyznačení 
poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí. 

Právní stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce vlastníků pozemků. 
Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv se 
v listinách o nabytí vlastnictví nebo jiného oprávnění k pozemkům (kupní smlouvě, usnesení 
soudu o nabytí dědictví apod.) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim odpovídající pozemky 
podle schváleného návrhu. Reálnost převodu posoudí pobočka a v kladném případě poskytne 
údaje o nových pozemcích spolu se souhlasem o převodu. To znamená, že jednotlivé 
pozemky nebo jejich části nemůže vlastník po schválení návrhu zatížit nebo zcizit bez 
souhlasu pozemkového úřadu.  

Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv. 

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 

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 Olomoucký kraj, 
Pobočky Jeseník (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 Otisk úředního razítka 
  
 Ing. Peter Toul 

vedoucí Pobočky Jeseník 
Státní pozemkový úřad 
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Rozdělovník 

1. Obdrží na doručenku všichni známí účastníci řízení (dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí), 
kterým se dle ustanovení § 11 odst. 5 zákona připojuje z náležitostí návrhu jen ta písemná 
a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. 

2. Ostatním účastníkům se podle § 11 odst. 5. zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a na úřední 
desce Obecního úřadu Stará Červená Voda. Současně se v souladu s ustanovením § 25 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí 
zveřejňuje bez příloh na úřední elektronické desce, na adrese www.eagri.cz. 

3. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrálnímu pracovišti Jeseník, Husova 10/1, 
79001 Jeseník, k vyznačení poznámky do katastru nemovitostí (pravomocné rozhodnutí). 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 073433/2021 (nedílná součást výroku). 
Příloha č. 2 Soupis nových pozemků 
Příloha č. 3 Grafická příloha 

http://www.eagri.cz/
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