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R O Z H O D N U T Í 
 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim (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 Doly, zpracovaný jménem firmy 
GRID a.s., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 pod č. zakázky 20/1925-01 Ing. Věrou Šantorovou, 
která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav, 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí (přílohy č. 1, 2, 3). 
 
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu: 
Seznam účastníků řízení je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí, která 
je nedílnou součástí výroku. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) Doly zahájila pobočka ve smyslu § 6 odst. 2 zákona 
na základě žádosti Města Luže ze dne 5.12.2012. Hlavním důvodem byla potřeba navržení 
protipovodňových a protierozních opatření v části zvané Rvasice.  
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Cílem pozemkových úprav bylo vymezení pozemků pro určená protipovodňová a protierozní opatření, 
vyrovnání hranic pozemků, jejich scelení a zabezpečení přístupu na pozemky, vyřešení nesouladu 
druhů pozemků, uspořádání vlastnických práv a s nimi souvisejících věcných břemen, zkvalitnění 
životního prostředí, ochrana a zúrodnění půdního fondu a zvýšení ekologické stability území. 
 
Zahájení řízení oznámila pobočka podle § 6 odst. 4 a 5 zákona veřejnou vyhláškou SPU 
055905/2014, vyvěšenou na úřední desce pobočky a na úřední desce Města Luže. Pozemkové 
úpravy byly zahájeny 25.2.2014.  
Ve smyslu § 5 odst. 1 písmene c) zákona byly obeslány dopisem SPU 119604/2014 sousední obce 
s výzvou, zda nepřistoupí k řízení o pozemkových úpravách jako účastníci. K výzvě přistoupila Obec 
Střemošice a Město Skuteč. 
S ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav byl obvod pozemkových úprav rozšířen o malé 
navazující části katastrálních území Doubravice u Leštiny, Střemošice, Střítež u Skutče, Hluboká 
u Skutče a Luže. Veřejná vyhláška SPU 247893/2014 byla vyvěšena na Obci Střemošice a Hluboká a 
SPU 194180/2015 na Obci Leština.  
Pozemkový úřad vyrozuměl dopisy SPU 224594/2014 ze dne 21.5.2014, SPU 507607 ze dne 
7.10.2015, následně SPU 050536/2016 ze dne 3.2.2016, SPU 053966/2016 ze dne 4.2.2016, SPU 
370215/2016 ze dne 21.7.2016, SPU 371311/2016 ze dne 22.7.2016, SPU 383854/2016 ze dne 
28.7.2016, SPU 433539/2016 ze dne 30.8.2016 podle § 6 odst. 6 zákona o zahájení řízení dotčené 
orgány státní správy a požádal je o stanovení podmínek k ochraně zájmů. 
 
Na zpracování návrhu pozemkových úprav byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena dne 
29.4.2015 smlouva o dílo s firmou GRID a spol., a.s. (dnes firma GRID, a.s.), se sídlem Lucemburská 
1170/7, Praha 3. Osoba úředně oprávněná k projektování pozemkových úprav, která zastupuje tuto 
firmu, je Ing. Věra Šantorová.  
 
Pobočka svolala podle ustanovení § 7 zákona úvodní jednání, které se konalo dne 2.3.2016 
v kulturním domě v Dolech. Písemná pozvánka SPU 018020/2016 byla účastníkům řízení doručena 
do vlastních rukou a vyvěšena na příslušných úředních deskách. Na jednání informovala vedoucí 
pobočky o účelu, formě a rozsahu pozemkových úprav, účastníci byli podrobně seznámeni s 
průběhem geodetických a projekčních prací v jednotlivých etapách. Proběhla také volba sboru 
zástupců vlastníků pozemků ve smyslu § 5 odst. 5 zákona. Zvoleno bylo 5 členů z řad vlastníků 
pozemků, nevolenými členy jsou za Město Luže pan Blahoslav Hyksa a za pobočku Šárka Pilařová. 
Jako bod pro měření vzdálenosti pozemků ve smyslu § 10 odst. 4 zákona byl přítomnými odsouhlasen 
kulturní dům obce Doly. Zápis z jednání byl účastníkům rozeslán a založen ve spise. 
 
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, stanovil dopisem PUP-5/2014-
603-1 ze dne 10.7.2014 podmínky k ochraně zájmů katastru nemovitostí. Do obvodu pozemkových 
úprav zpočátku nebyly zahrnuty žádné pozemky neřešené podle § 2 zákona. 
 
Na podzim roku 2015 bylo provedeno dohledání, ověření a doplnění podrobného polohového 
bodového pole. Následovalo podrobné měření polohopisu, a to jak předmětů, které jsou obsahem 
katastrální mapy podle katastrální vyhlášky, tak i všech dalších prvků polohopisu a výškopisu 
potřebných pro pozemkové úpravy a tvorbu nové mapy. Proběhlo šetření hranic se správci liniových 
staveb a vodních toků a šetření hranic stavebních a lesních pozemků. V září 2016 byl dokončen 
rozbor současného stavu území. 
Pro zjišťování průběhu hranic pozemků byla vedoucí pobočky na základě dohody s Katastrálním 
pracovištěm Chrudim ustanovením SPU 068644/2016 jmenována komise složená ze zástupců 
zpracovatele geodetických prací, katastrálního pracoviště, Města Luže a pobočky. Zjišťování průběhu 
hranic na obvodu pozemkových úprav bylo oznámeno sdělením SPU 080354/2016 na úředních 
deskách příslušných obcí. Dopisem SPU 081593/2016 byli přizváni všichni vlastníci pozemků 
na obvodu pozemkových úprav k šetření hranic v terénu, které se konalo ve dnech 14. – 17. března 
2016 a 21. – 23. března 2016. Došetření obvodu proběhlo na základě pozvánky SPU 215346/2016 
dne 1. června 2016. Elaborát určení obvodů zájmového území KoPÚ Doly byl úředním ověřením ze 
dne 30.1.2017 shledán jako obsahem i formou způsobilý k převzetí do katastru nemovitostí. Tím byl 
stanoven obvod upravovaného území a v katastru nemovitostí na základě listiny SPU 086166/2017 
vyznačena poznámka o zahájení pozemkových úprav. 
V průběhu řízení byl obvod pozemkových úprav ještě upravován. Na základě úprav došlo ještě 
k došetření dne 25. července 2017 – pozvánka SPU 296208/2017 – úřední ověření katastrálního 
úřadu ze dne 18.8.2017, dne 7. června 2018 – pozvánka SPU 238111/2018 a SPU 235565/2018 – 
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úřední ověření katastrálního úřadu ze dne 13.7.2018. Další změna obvodů proběhla bez došetření – 
úřední ověření katastrálního úřadu ze dne 5.3.2019. 
 
Soupisy nároků vlastníků zpracované v souladu s § 8 odst. 1 zákona podle výměry, ceny, vzdálenosti 
a druhu pozemků, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a 
věcného břemene, byly vyloženy od 26.10.2017 po dobu 15 dnů na Městském úřadě v Luži a na 
Pobočce Chrudim. Opravný koeficient podle zaměření skutečného stavu byl pro nárokové listy 
stanoven v hodnotě 0,998913. Pobočka doručila soupisy nároků jednotlivým známým vlastníkům 
pozemků dopisem SPU 447756/2017, kde byli vlastníci informováni o možnosti projednat nárokové 
listy osobně dne 6.11.2017 na Městském úřadě v Luži a 7.11.2017 v kulturním domě v Dolech, 
případně po domluvě i jindy. Oznámení o vyložení soupisu nároků bylo vyvěšeno na příslušných 
úředních deskách pobočky a obcí. Lhůta k uplatnění námitek byla do 10.11.2017. 
K soupisu nároků byly vzneseny námitky vlastníků:  
List vlastnictví 61 – vysvětlení SPU 576378/2017 ze dne 5.12.2017, list vlastnictví 132 – vysvětlení 
SPU 582525/2017 ze dne 11.12.2017, list vlastnictví 358 – vysvětlení SPU e-mailem ze dne 
14.11.2017, list vlastnictví 160 – vysvětlení SPU 582723/2017 ze dne 11.12.2017, list vlastnictví 150 – 
vysvětlení SPU 577681/2017 ze dne 11.12.2017. 
 
Z důvodu změny obvodu KoPÚ se změnil opravný koeficient, a to na 0,998936. Vlastníkům byla 
rozeslána na vědomí aktualizace soupisu nároků dopisem SPU 292057/2018 (spolu s návrhem 
a pozvánkou na druhé projednání). Tato aktualizace soupisu nároků byla vyložena od 23.10.2018 
po dobu 15 dnů na Městském úřadě v Luži a na Pobočce Chrudim a oznámení o vyložení bylo 
vyvěšeno na příslušných úředních deskách. 
 
Na základě nesouhlasu vlastníků LV 134 bylo dodatečně rozhodnuto o zahrnutí pozemků č. 16/11, 
19/32, 183/5, 336/2, 337, 338/1 do pozemků neřešených, podle ust. § 2 zákona. Hranice těchto 
pozemků byla šetřena dne 16. října 2019 – pozvánka SPU 362690/2019 – úřední ověření 
katastrálního úřadu ze dne 18.12.2019. K pozemkům neřešeným se vyjádřil katastrální úřad ve svých 
„Podmínkách k ochraně zájmů“ ze dne 10.7.2014 a v „Dohodě o postupu a náležitostech při 
zpracování podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky v obvodu 
pozemkových úprav neřešené“ ze dne 26.4.2016. 
 
Správnímu orgánu se i přes provedená šetření nepodařilo některé vlastníky pozemků dohledat. Proto 
pro neznámé vlastníky pozemků a pro neznámé dědice po zemřelých vlastnících pozemků na listech 
vlastnictví v k.ú. Doly - 107 (Alois Sahula), 377 (Zora Přemyslovská), 155 (Josef Krejčí), 310 (Josef 
Krejčí, Marta Nováková), 163 (Marie Petrová), 7 (František Bouška), 15 (Marta Hálová), 377 (Ivo 
Dáňa), 35 (Zdeňka Michalová) a listu vlastnictví v k.ú. Hluboká u Skutče – 114 (Oldřich Daněk) 
ustanovil ve smyslu § 32 odst. 2 správního řádu opatrovníka. Všechna vydaná usnesení o 
opatrovnictví jsou založena ve spise a nabyla právní moci. U listů vlastnictví 15, 35, 107 a 377 v k.ú. 
Doly opatrovnictví dle § 32 odst. 8 správního řádu zaniklo.  
 
K zajištění cílů KoPÚ byla provedena úprava katastrálních hranic mezi katastrálními územími Doly a 
Luže, Doly a Střemošice, Střemošice a Doubravice u Leštiny, Doly a Doubravice u Leštiny, 
Doubravice u Leštiny a Střítež u Skutče, Doly a Hluboká u Skutče, Střítež u Skutče a Doubravice u 
Leštiny. Změny jsou navrženy v místech, kde katastrální úřad v rámci obnovy katastrálního operátu 
jako výsledku KoPÚ požaduje odstranit hranice evidované v současnosti jako hranice spůlné či 
pohyblivé. Nové hranice jsou převážně vedeny mimo vodní toky, aby nedocházelo v lokalitě ke 
změnám vlivem přírodních procesů. Po dohodě se zástupci Města Luže, Obce Leština, Obce Hluboká 
a Obce Střemošice je návrh změn rozšířen s ohledem na požadované prostorové a funkční 
uspořádání pozemků v KoPÚ. Průběh nových hranic je navržen tak, aby zůstala zachována výměra 
Obcí Hluboká a Střemošice. Zástupci Města Luže a Obce Leština se dohodli, že v zájmu prostorově 
logičtějšího uspořádání v lokalitě mezi tokem Novohradky a místní komunikací do Rvasic přejde 
výměra 6,7 ha z Obce Leština na Město Luže. Změní se vlastnictví místní komunikace z Obce Leština 
na Město Luže. Návrh změny katastrální hranice byl projednán a schválen zastupitelstvy dotčených 
obcí, které podepsaly příslušné „Dohody o změně hranice obce“.   
 
Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) podle § 9 odst. 8 zákona byl při svém zpracování průběžně 
projednáván se sborem zástupců vlastníků. Dotčeným orgánům státní správy byl ve smyslu § 9 odst. 
10 zákona předložen k uplatnění stanovisek dopisem SPU 133250/2017. Všechny podmínky a 
požadavky těchto orgánů, které se týkaly návrhu pozemkových úprav, byly do PSZ zahrnuty. Dne 
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1.3.2017 se s PSZ seznámil sbor zástupců a dne 21.9.2017 byl odsouhlasen Regionální 
dokumentační komisí pro Královehradecký kraj. Schválení PSZ zastupitelstvy obcí: Město Luže dne 
13.12.2017, Obec Leština dne 14.12.2017, Obec Hluboká dne 26.11.2017 a Obec Střemošice dne 
14.12.2017.  
Aktualizovaný PSZ byl předložen ke schválení dopravnímu inspektorátu Krajského ředitelství Policie 
pardubického kraje – územnímu odboru Chrudim a MěÚ Chrudim – odboru dopravy a odboru 
životního prostředí dopisem SPU 133250/2017. Ze stanoviska MěÚ Chrudim – odboru dopravy ze dne 
29.4.2019 vyplynula nutnost doložení dokumentace technického řešení včetně souhlasu Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje. Dopisem SPU 221254/2019 byly tyto dokumenty doloženy. MěÚ 
Chrudim – odbor dopravy vydal dne 3.7.2019 stanovisko, ve kterém požadoval doložit rozhledový 
trojúhelník cesty DC 19 na silnici III/358 30. Tento byl doložen dopisem SPU 314158/2019. Na 
základě stanoviska MěÚ Chrudim – odboru životního prostředí ze dne 15.4.2019 bylo dopisem SPU 
302234/2019 zažádáno o souhlas podle § 17 vodního zákona. Souhlas byl udělen v závazném 
stanovisku ze dne 14.8.2019. S aktualizací PSZ byl sbor zástupců seznámen dne 30.1.2019 a 
zastupitelstvo Města Luže ji schválilo dne 18.9.2019.  
 
Návrh nového uspořádání pozemků vychází ze vstupního soupisu nároků, určeného obvodu 
pozemkových úprav, podrobného zaměření polohopisu a promítnutí plánu společných zařízení. Návrh 
je zpracován podle platné vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen vyhláška). Zpracovatel návrhu spolu 
s pozemkovým úřadem projednával ve smyslu § 9 odst. 20 zákona v období od února 2018 do února 
2020 nové uspořádání pozemků s vlastníky. Vlastníkům byl doručen soupis nových pozemků 
uspořádaný do tabulky podle vyhlášky spolu se zákresem umístění na mapovém snímku. Návrh se 
několikrát upravoval tak, aby se co nejvíce přizpůsobil požadavkům vlastníků a zároveň byly dodrženy 
zákonné podmínky. Každá další úprava uspořádání pozemků byla s dotčenými vlastníky vždy znovu 
projednána. Vlastníci měli možnost nové uspořádání pozemků se zpracovatelem pozemkových úprav 
a pracovníkem pozemkového úřadu osobně projednat ve dnech 26.2. – 1.3.2018, 23.10. – 24.10.2018 
v kulturním domě v Dolech a na Městském úřadě v Luži, 9.1.2019 na pobočce v Chrudimi a také na 
dalších jednotlivě dohodnutých jednáních. Vlastníci, kteří se osobně nezúčastnili projednávání, mohli 
podpisem soupisu nových pozemků vyjádřit souhlas s jejich novým uspořádáním nebo vznést 
připomínky a do stanoveného termínu vrátit soupis pozemkovému úřadu. Všichni vlastníci pozemků, 
kteří se k novému uspořádání pozemků nevyjádřili, byli písemně upozorněni na ustanovení § 9 odst. 
21 zákona. Vlastníkům pozemků byla stanovena lhůta k vyjádření do 15 dnů od obdržení dopisu s tím, 
že pokud se k novému uspořádání pozemků nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí. 
 
Spoluvlastníci pozemků vedených na listech vlastnictví 73, 107 a 154 požádali v průběhu řízení o 
reálné rozdělení vlastnictví ve smyslu § 9 odst. 16 zákona. Dohody o vypořádání podílového 
spoluvlastnictví podepsané všemi dotčenými spoluvlastníky jsou založeny ve spise.  
 
Na některých listech vlastnictví nebyly navrženy žádné pozemky, a to z důvodu rozdělení 
spoluvlastnictví, změny katastrální hranice, převodu pozemků do jiného k.ú., případně použití 
pozemků pro plán společných zařízení. Jedná se o:  
Katastrální území Doly: na LV 12 zaniká, vlastníci se podílu vzdali, LV 73 se dělí, zůstává pozemek 
mimo obvod, LV 157 se dělí a zaniká, výměra LV 372 převedena na LV 33 (stejný vlastník) – LV 
zaniká, u LV 60000 jsou pozemky použity na vypořádání PSZ a zůstává pozemek mimo obvod. 
Katastrální území Doubravice u Leštiny: LV 97 zaniká, pozemky jsou pozemky převedeny do k.ú. 
Doly, LV 194 zaniká, nic nenavrženo (obec), u LV 261, 478, 479, 500, 509, 517 jsou pozemky 
převedeny do k.ú. Doly, na LV zůstávají pozemky mimo obvod, u LV 484 a 515 jsou pozemky 
převedeny do k.ú. Doly a LV zaniká, na LV 262 se vlastníci pozemku vzdali a zůstávají tam pozemky 
mimo obvod. 
Katastrální území Luže: z LV 10001 jsou pozemky převedeny na LV 96 a na LV zůstávají pozemky 
mimo obvod. 
Katastrální území Hluboká: LV 114 zaniká, pozemky jsou použity na vypořádání PSZ, na LV 10001 
jsou pozemky použity na vypořádání PSZ a zůstávají pozemky mimo obvod. 
Katastrální území Střemošice: z LV 152 a154 jsou pozemky převedeny do k.ú. Doly a LV zaniká. 
Katastrální území Střítež: u LV 142 a 349 jsou pozemky převedeny do k.ú. Doubravice u Leštiny a na 
LV zůstávají pozemky mimo obvod. 

 
Překročení kritérií přiměřenosti výměry (10%), vzdálenosti (20%) a ceny (4%) původních a nově 
navrhovaných pozemků ve smyslu § 10 zákona bylo všemi vlastníky písemně odsouhlaseno. Na 
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listech vlastnictví 107, 110, 150, 356, 382 v k.ú. Doly, 101, 20001 v k.ú. Střemošice nepřekročila 
vypočtená výše doplatku při překročení kritéria ceny částku 100,- Kč, proto bylo od úhrady upuštěno. 
Se souhlasem vlastníků ve smyslu § 10 odst. 2 zákona bylo kritérium ceny překročeno ve prospěch 
vlastníků u LV 24, 46, 187 a 360 v k.ú. Doly. Vlastníci vyjádřili písemně souhlas s uhrazením rozdílu, o 
který cena nově navržených pozemků přesahuje kritérium přiměřenosti ceny. Výši částky a lhůtu 
k jejímu zaplacení stanoví správní orgán v následném rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona, které 
bude vydáno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav. U listů vlastnictví 210, 345 a 373 
v k.ú. Doly, na kterých je v obvodu pozemkových úprav veden jediný pozemek, bylo sborem zástupců 
dne 30.1.2019 odsouhlaseno ustoupení od požadavku na uhrazení rozdílu dle § 10 odst. 2 zákona.  
 
Stávající věcná břemena, založená smluvním vztahem a zapsaná v katastru nemovitostí se neoceňují. 
Takto zatížené pozemky lze směňovat jen se souhlasem dotčených vlastníků. 
Ruší se nefunkční věcná břemena chůze a jízdy, případně cesty, která byla nahrazena zpřístupněním 
pozemku cestou případně novým věcným břemenem, upraveným dle navržené parcely. Týká se LV 
43, 209, 69, 360, 10001 v k.ú. Doly. Dále se ruší se souhlasem oprávněného vlastníka doživotní a 
bezplatné právo společného užívání na LV 329 v k.ú. Doly a věcné břemeno užívání na LV 164 v k.ú. 
Střemošice. 
Zavádí se nová věcná břemena na listech vlastnictví v k.ú. Doly: LV 43 – náhrada za stávající 
břemeno, LV 52, LV 82, LV 106, LV 145 – recipročně, LV 206 a LV 10001 – bez náhrady 
se souhlasem vlastníka.  
 
Námitky vlastníků v průběhu řízení: 
S vlastníky pozemků LV 70 bylo několikrát osobně jednáno. Dopisem SPU 127147/2019 byl těmto 
vlastníkům zaslán čtvrtý návrh a bylo jim sděleno, že pokud se nevyjádří, budou jejich pozemky 
zahrnuté do pozemků neodsouhlasených. Vlastníci na tuto výzvu nereagovali. Jejich pozemky jsou 
započítány jako neodsouhlasené. 
Spoluvlastník pozemků na LV 93 v k.ú. Doly byl počátečním jednáním přítomen. Následně se oba 
vlastníci tohoto LV vyjádřili záporně a na poslední výzvu k jednání s pobočkou dopisem SPU 
006060/2019 se nedostavili. Jejich pozemky jsou započítány jako neodsouhlasené. 
Vlastník pozemků na LV 349 v k.ú. Střítež a LV 413 v k.ú. Doubravice požadoval zachování hranic. 
Jeho pozemek by zůstal nepřístupný. Vlastník se na vyvolané jednání nedostavil a nereagoval ani na 
dopis SPU 128307/2019. Jeho pozemky jsou započítány jako neodsouhlasené. 
     
V průběhu řízení KoPÚ byly ve dnech 23.9.2015, 2.2.2016, 27.6.2016, 22.5.2017, 12.6.2017, 
29.8.2017, 23.4.2018, 15.2.2019 a 4.9.2019 svolány kontrolní dny. 
 
Zpracovaný návrh KoPÚ Doly byl podle § 11 odst. 1 zákona vystaven od 24.6.2019 po dobu 30 dnů 
k nahlédnutí na Městském úřadu v Luži a na Pobočce Chrudim. Oznámení o vystavení návrhu bylo 
vyvěšeno na úředních deskách Pobočky Chrudim a příslušných obcí. Současně bylo každému 
vlastníkovi dopisem SPU 220205/2019 zasláno oznámení o vyložení návrhu. Účastníci řízení byli 
vyrozuměni, že mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového 
úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 
 
Námitky vlastníků k vystavenému návrhu: 
Vlastníci pozemků na LV 39 v k.ú. Doly, požadovali od začátku řízení pozemkových úprav koryto 
vodního toku Novohradky, které svým meandrováním vytvořilo zábor na tomto LV, do svého 
vlastnictví. Dopisem SPU 293556/2019 bylo vlastníkům opětovně vysvětleno, že tomuto požadavku 
vyhovět nelze. 
V rámci námitky, podané vlastníky LV 19 a 134 v k.ú. Doly, se kterými bylo před vystavením několikrát 
jednáno, byly jejich pozemky z LV 134, kterých se týká § 3 a § 9 zákona, převedeny do pozemků 
neřešených dle ust. § 3, odst. 2 zákona. Vlastníci opravený návrh odsouhlasili. 
 
Závěrečné jednání podle § 11 odst. 3 zákona, bylo v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným 
vládou z důvodu epidemie COVID-19 a prevence šíření onemocnění, s ohledem na počet účastníků 
řízení, konáno korespondenční formou, dopisem SPU 179718/2020 ze dne 27.5.2020, ve kterém byl 
zhodnocen dosavadní průběh pozemkových úprav a vysvětlen další postup řízení, včetně možnosti 
vytyčení pozemků v nových hranicích.  
 
Ve zpracovaném návrhu pozemkových úprav je výměra řešených parcel podle § 2 zákona 409,2805 
ha. Výměra neřešených parcel podle § 2 je 0,7826 ha. Návrh pozemkových úprav odsouhlasilo 92,2 
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% vlastníků řešené výměry. Tím je splněna zákonná podmínka souhlasu vlastníků alespoň 60 % 
výměry řešených pozemků daná § 11 odst. 4 zákona.  
 
Pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pak předá pobočka neprodleně Katastrálnímu pracovišti 
Chrudim, k vyznačení poznámky „Schváleny pozemkové úpravy“ do katastru nemovitostí. V souladu 
se schváleným návrhem zabezpečí pobočka vypracování digitální katastrální mapy. Návrh se všemi 
náležitostmi se ukládá u Pobočky Chrudim a na Městském úřadě v Luži. 
Schválený návrh je podkladem pro rozhodnutí o přechodu a výměně vlastnických práv podle § 11 
odst. 8 zákona. 
 
Podle § 11, odst. 12 zákona je právní vztah podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce 
vlastníků pozemků a jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu 
bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona se v listinách, které jsou podkladem pro zápis 
do katastru nemovitostí (např. kupní smlouva, usnesení soudu o nabytí dědictví, zástavní smlouva) 
uvedou kromě nabývaných pozemků i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o 
nich poskytne pobočka.  
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 
 
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 Pardubický kraj, 
Pobočky Chrudim (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  
   
 
   
 Otisk úředního razítka 
  
 Ing. Iva Bosáková 

vedoucí Pobočky Chrudim 
Státní pozemkový úřad 

 
v z. Ing. Bohuslava Vašková 

 
 
 
 
 
 Přílohy:  

1. Návrh pozemkových úprav pro jednotlivé listy vlastnictví 
2. Srovnávací sestavení parcelních čísel 
3. Grafická část návrhu pro jednotlivé listy vlastnictví 
4. Seznam účastníků řízení 

 
 
Rozdělovník: 

1. Obdrží známí účastníci řízení, kterým se podle § 11 odst. 5 zákona k rozhodnutí připojuje ta 
písemná a grafická část návrhu, která se jich dotýká 

2. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje vyvěšením na 
úřední desku Pobočky Chrudim, Města Luže, Obce Leština, Obce Střemošice a Obce 
Hluboká 

3. Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim obdrží pravomocné 
rozhodnutí včetně seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami k vyznačení do katastru 
nemovitostí 
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