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R O Z H O D N U T Í 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy (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 Svinná na Šumavě zpracovaný jménem 
firmy GEOPOZEM CB s.r.o., Staroměstský 1504/1, 37004 České Budějovice, pod č. zakázky 
19/2018/504203, Ing. Miloslavem Jodlem, který je osobou úředně oprávněnou k projektování 
pozemkových úprav, 
 

se schvaluje. 
 
Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí. 
 
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. 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 v k.ú. Svinná na Šumavě zahájilo dne 8.9. 2009 
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Klatovy (dále jen „pozemkový úřad“) v souladu s ust. § 6 
odst. 4 zákona. Na základě zákona č. 503/2012 Sb. se pozemkový úřad od 1. 1. 2013 změnil na Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočku Klatovy (dále jen „pobočka“). 
 
Žádost ze dne 18.2. 2009 o provedení komplexní pozemkové úpravy byla podána Městysem Čachrov, 
kde důvodem bylo odstranění nesouladů mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru nemovitostí a 
skutečným stavem v terénu a s tím související požadavek na uspořádání vlastnických vztahů. 
Řízení o pozemkových úpravách bylo zahájeno dne 8.9. 2009 uveřejněním veřejné vyhlášky na 
úředních deskách (§ 6, odst. 4 a 5 zákona). O zahájení KoPÚ (komplexní pozemková úprava) Svinná 
na Šumavě byly dopisem ze dne 10.9. 2009 písemně vyrozuměny dotčené správní orgány a další 
orgány, jejichž práva jsou pozemkovými úpravami dotčena. Současně byly v souladu s § 6 odst. 6 
zákona tyto dotčené správní úřady vyzvány ke stanovení podmínek k ochraně zájmů podle zvláštních 
právních předpisů. Jejich stanovené podmínky byly respektovány zpracovatelem pozemkových úprav 
při vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy.  
Přilehlá katastrální území (dále jen „k.ú.“) Javorná na Šumavě a Chvalšovice náleží do stejného 
správního území Městyse Čachrov jako řešené k.ú., a proto nebylo potřeba tyto obeslat. K. ú. Radvanice 
u Chotěšova, Čeletice, Zámyšl a Mokřany jsou ve správním území obce Hlavňovice, z nichž přímo 
s řešenými pozemky sousedí pouze k.ú. Mokřany, ale ani zde nebylo nutné obec Hlavňovice obesílat, 
neboť z důvodu budoucí změny katastrální hranice mezi k.ú. Svinná na Šumavě a k.ú. Mokřany, která 
je zároveň i hranicí obecní, se stala účastníkem řízení. 
 
Pozemkový úřad zajistil odborné zpracování návrhu KoPÚ v souladu s požadavky uvedenými v § 9 
odst. 2 zákona. Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel návrhu KoPÚ vybráno sdružení 
společností GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň a Ing. Lubor Pekarský allGEO s.r.o. 
Plzeň. 
 
Úvodní jednání (§ 7 zákona) o pozemkových úpravách svolal pozemkový úřad na 18.8. 2011. Svolání 
úvodního jednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Úřadu Městyse 
Čachrov a Pobočky Klatovy po dobu 15 dnů. Účastníci a další vlastníci pozemků v předpokládaném 
obvodu pozemkových úprav byli pozvání dopisem doručeným do vlastních rukou. Na úvodním jednání 
byli přítomní seznámeni s právními předpisy, vztahujícími se k řízení o pozemkových úpravách, 
s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a také s průběhem správního 
řízení. 
V souladu s § 5 odst. 5 a 6 zákona byl pro pozemkovou úpravu na úvodním jednání zvolen sbor 
zástupců vlastníků, který po dobu provádění pozemkových úprav spolupracoval při zpracování návrhu 
plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), návrhu nového uspořádání pozemků a posuzoval jeho 
jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřoval se k podaným připomínkám v průběhu 
pozemkových úprav. 

Sbor zástupců KoPÚ Svinná na Šumavě: 

Zvolení členové : 

 Ing. Miroslav Milata – předseda sboru 
Zvolení náhradníci : 

 Jan Pšenička 

 Jiří Netrval 
Nevolení členové : 

 Hana Puchtová – vlastnictví více jak 10 % výměry řešeného území  

 Ludmila Thurnwaldová - vlastnictví více jak 10 % výměry řešeného území  

 Jana Kocurová, starostka Městyse Čachrov  

 Iva Rodová, SPÚ, pobočka Klatovy 
 
V současné době pracuje sbor zástupců v  následujícím složení: 
 

 Ing. Miroslav Milata – předseda sboru 
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 Hana Puchtová – zastoupená JUDr. Miloslavem Puchtou na základě plné moci  

 Ludmila Thurnwaldová - zastoupená Josefem Thurnwaldem na základě plné moci  

 Josef Bejvl, starosta Městyse Čachrov  

 Ing. Milan Vojta, SPÚ, pobočka Klatovy 
 
 
 
Během řízení o pozemkových úpravách proběhlo celkem 7 jednání sboru zástupců, na kterých 
byly projednávány a řešeny výše uvedené záležitosti.  
 
Před zjišťováním průběhu hranic, na základě posouzení zpracovatelem a pobočkou, došlo 
k úpravě obvodu a sice z obvodu byla vyjmuta parcela p.p.č 153 (2,2147 ha) a místo ní byl do 
obvodu zařazen pozemek p.č. 201 s  výměrou 2,1726 ha, tedy téměř srovnatelné výměry. 
Rovněž na základě žádosti majoritního vlastníka byly do obvodu zařazeny části parcel p.č. 
147/2 a 287/3. 
 

Zjišťování průběhu hranic pozemků(dále „ZPH“), tvořících obvod KoPÚ Svinná na Šumavě, proběhlo 

dne 18.7. 2013, v rámci kterého bylo uskutečněno i zjišťování hranice navržené změny katastrální 

hranice v souladu s ustanovením § 9 vyhl. Č. 13/2014 Sb,, v platném znění, v jihovýchodní části 

katastrálního území Svinná na Šumavě, kde sousedí s k.ú. Mokřany(správní území obce Hlavňovice). 

Následně byly postupně navrženy celkem 4 varianty, z nichž poslední byla přijata. V uvedené variantě 

došlo k narovnání katastrální hranice mimo koryto stále meandrujícího potoka Ostružná a ve finále do 

k.ú. Svinná na Šumavě přechází z k.ú. Mokřany pouze 40 m2. Tato varianta byla také následně 

schválena zastupitelstvy Městyse Čachrov a obce Hlavňovice a dne 22.12. 2015 došlo k podepsání 

dohody o uvedené změně katastrální a rovněž obecní hranice mezi oběma obcemi. Vzhledem k tomu, 

že během prací musela pobočka Klatovy z důvodu špatného plnění uzavřené smlouvy o dílo změnit 

zhotovitele návrhu(odůvodnění dále v textu), v důsledku čehož došlo k časovému posunu, byla vlastní 

změna katastrální hranice provedena až nabytím právní moci rozhodnutí, vydaného Katastrálním 

úřadem pro Plzeňský kraj, pracovištěm Klatovy dne 29.5. 2020. 

 

V souladu s ustanovením § 9, odst 5, zákona jmenoval vedoucí pobočky Klatovy po dohodě 

s katastrálním úřadem dne 24.6. 2013 komisi pro ZPH ve složení: 

 

 Ing. Lubor Pekarský – allGeo s.r.o. Plzeň(předseda) 

 Ing. Monika Hrádková – allGeo s.r.o. Plzeň 

 Jana Kocurová – starostka, Městys Čachrov 

 Miroslav Kovařík – Katastrální pracoviště Klatovy 

 Ing. Pavel Podráský – Katastrální pracoviště Klatovy 

 Ing. Ivan Pavlík – SPÚ, pobočka Klatovy 
 
S Katastrálním úřadem Klatovy byla dne 24.6. 2013 uzavřena dohoda o ZPH.  
Oznámení o konání ZPH formou veřejné vyhlášky (pozvánka) bylo uveřejněno na úředních 
deskách obce i pobočky Klatovy po zákonem stanovenou dobu 15 dnů (28.6. – 15.7. 2013) se 
všemi náležitostmi – seznam účastníků s daty a hodinami a místy srazů a mapka s  místy srazů. 
Účastníkům byly do vlastních rukou zaslány pozvánky, včetně uvedených příloh,  doplněné 
předtiskem nevyplněné plné moci.  
Povolení vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnost pro pozemkové úpravy bylo 
v souladu s ustanovením § 6, odst. 9 zákona, zveřejněno na úřední desce Městyse Čachrova 
a pobočky Klatovy formou veřejné vyhlášky pod č.j. 474/2009 ze dne 21.9. 2010 a bylo 
vystaveno pro pracovníky zpracovatele – sdružení společností GEO Hrubý s.r.o. a Ing. Lubor 
Pekarský – allGeo s.r.o. 
Následně, po změně zhotovitele návrhu, bylo uveřejněno na úřední desce pověření č.j. SPU 
461409/2018, ze dne 10.10. 2018, pro společnost GEOPOZEM CB s.r.o. České Budějovice a 
její pracovníky. 
Uvedené pověření je doplněné pověřením č,j, SPU 002198/2023 a opravňuje vstupovat a 
vjíždět na pozemky v rámci řízení o KoPÚ pracovníka katastrálního pracoviště Klatovy, 
zástupce obce a zástupce pobočky Klatovy.  
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Dohoda s katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Klatovy(dále jen 
„KÚ Klatovy“), uzavřená ve smyslu § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění 
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, byla podepsána 16.11. 2020.  
 
Elaborát ZPH byl předán na KÚ Klatovy, načež zpracovatel i pobočka Klatovy obdrželi kont rolní 
záznam, č.j. KZ-1015/2013/-400-06030, ze dne 14.10. 2013 s výsledkem: Elaborát je bez závad 
a je převzatý dnem 14.10. 2013. Následně byla u všech pozemků v  obvodu KoPÚ zapsána 
poznámka o probíhajících pozemkových úpravách.  
Po zaměření skutečného stavu byly řešeny nesoulady, které po změně zhotovitele byly 
opětovně řešeny v druhé polovině roku 2019. U nesouladů se jednalo zejména o nesoulad 
kultur(např. evidován TTP a na pozemku byl les).  
Po dořešení nesouladů(zapracování stanovisek DOSS) bylo přistoupeno k řešení soupisu 
nároků a následně k vypracování návrhu plánu společných zařízení, ale vzhledem k  tomu, že 
jak je výše uvedeno, během řízení o KoPÚ došlo ke změně zhotovitele návrhu a sice na základě 
neplnění podmínek smlouvy o dílo č. 18/2010, byl dopisem č.j. SPU 392424/2017, ze dne 25.8. 2017, 
smluvní vztah v souladu se SOD č. 18/2010, Čl. IX, odstavcem 6, písmenem b), odrážkou první a 
druhou, značného prodlení ze strany zpracovatele s řádným zhotovením díla Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (přesahující dobu delší 
než 30 dní) ukončen. 
Po vysoutěžení nového zhotovitele a po podpisu nové smlouvy o dílo č. 19/2018/504203 ze dne  
3.10. 2018 a díky skutečnosti, že nebyl schválen návrh nového uspořádání, bylo nutné přikročit 
k aktualizaci jednotlivých dílčích částí řízení o KoPÚ(zahájeno 8.9. 2009!), včetně úpravy 
obvodu a přehodnocení stavu některých lokalit řešeného území.  
Jak je výše uvedeno, proběhlo řešení nesouladů a následovalo ZPH pozemků neřešených dle § 2 
zákona, které proběhlo 17.6. 2019, proto původní výměra řešeného území 133 ha byla snížena na 
124,35 ha právě o zaměřené neřešené pozemky a pozemky mimo obvod. 

Postup prací při ZPH neřešených pozemků dle § 2 zákona byl standardní – dne 7.5. 2019 byla uzavřena 

mezi pobočkou Klatovy a Katastrálním pracovištěm Klatovy dohoda o ZPH a v souladu s ustanovením 

§ 9, odst. 5, zákona jmenoval vedoucí pobočky Klatovy po dohodě s katastrálním úřadem dne 9.5. 2019 

komisi pro ZPH ve složení: 

 

 Ing. Jolana Polanová, GEOPOZEM CB s.r.o. – předsedkyně komise 

 Ing. Andrea Michnová, GEOPOZEM CB s.r.o. 

 Josef Bejvl, starosta, Městys Čachrov 

 Miroslav Kovařík, katastrální pracoviště Klatovy 

 Ing. Milan Vojta, SPÚ, pobočka Klatovy 

 
Pozvánka na ZPH byla uveřejněna na úředních deskách obce a pobočky Klatovy po zákonnou dobu a 
vlastníkům byla zaslána do vlastních rukou, včetně příloh(seznam účastníků, místa a časy srazů, 
orientační snímek s místy srazů a předtisk plné moci). 
Elaborát ZPH byl předán KÚ Klatovy a po provedené kontrole bylo pobočce Klatovy sděleno stanovisko, 
že elaborát je bez závad a je schopen převzetí do katastru nemovitostí. 

Podle ustanovení § 8 odstavec 1 zákona pozemkový úřad zabezpečil vypracování soupisů nároků 

vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících 

ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene a nájemního vztahu na dobu určitou. Tyto 

soupisy byly ode dne 8.7. 2020 vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Úřadě Městyse Čachrov, 

na Obecním úřadě Hlavňovice a Pobočce Klatovy po dobu 15 dnů. Pozemkovým úřadem byla 

stanovena lhůta pro uplatnění námitek proti těmto soupisům nároků. Vlastníkům pozemků, zahrnutých 

do pozemkové úpravy, byl doručen výpis ze soupisu nároků dopisem do vlastních rukou. K soupisu 

nároků bylo podáno 7 připomínek, které byly řešeny a písemně odpovězeny. Pozemky v režimu § 3, 

odst. 3 zákona jsou v rámci řízení řešeny jen se souhlasem vlastníka – viz listy soupisu nároků 

konkrétních vlastníků. 

Vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků předcházelo zpracování plánu společných 

zařízení(dále jen „PSZ“), který řeší především zajištění přístupu k jednotlivým nově navrženým 

pozemkům polními cestami a hospodářskými sjezdy, dále je řešena úprava vodohospodářských 

poměrů a zlepšení ochrany a tvorby životního prostředí a zvýšení ekologické stability území. PSZ byl 

posuzován sborem zástupců na schůzích sboru zástupců.  
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Do návrhu PSZ byl majoritním vlastníkem pozemků v řešeném území uplatněn požadavek, 

zakomponovat v rámci vodohospodářských opatření v údolnici potoka Ostružná 3 malé vodní nádrže 

na vlastních pozemcích, což nebylo odsouhlaseno jedním z obeslaných dotčených orgánů státní správy 

- § 9 odst. 10 zákona(dále jen „DOSS“) – Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem ŽP. Důvodem 

bylo, že celé řešené území se nachází v ekologicky významné lokalitě, která je součástí NATURA 2000 

a umístění zmíněných nádrží je zcela v rozporu s režimem, daným pro tuto lokalitu. 

Na základě uvedeného musela pobočka přerušit na KoPÚ práce (na dobu 12.8. – 8.12. 2021) a zadala 

zpracování screening reportu, který jednoznačně vyloučil návrh a následnou realizaci uvedených nádrží.  

Po odstranění nádrží z návrhu PSZ bylo Krajským úřadem pro Plzeňský kraj, odborem ŽP vydáno 

souhlasné stanovisko. 

Poté práce na KoPÚ opět pokračovaly a v rámci PSZ bylo řešeno zejména zpřístupnění pozemků, 

technická a organizační opatření a změna kultur.  

 

Po zapracování stanovisek DOSS byl plán společných zařízení předložen regionální dokumentační 

komisi pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Následně byl PSZ se zapracovanými připomínkami komise 

předložen sboru zástupců k seznámení.  

Na sboru bylo zmíněno, že priority realizace PSZ budou sborem projednány v souladu s ustanovením 

§ 25, vyhl. č. 13/2014 sb., v platném znění, po schválení návrhu. 

Dne 29.7. 2021 byl plán společných zařízení schválen Zastupitelstvem Městyse Čachrov.  

 

Návrh KoPÚ byl postupně zpracován v několika variantách a průběžně projednáván s vlastníky 

dotčených pozemků a se sborem zástupců vlastníků. Požadavky jednotlivých vlastníků na budoucí 

uspořádání pozemků vzešly z jednání, která se uskutečnila již při projednání nárokových listů.    

V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků byl vznesen spoluvlastníky listů vlastnických 

(dále jen „LV“) č. 151, 164 a 182 na jejich reálné rozdělení. Proto v této souvislosti byly v rámci 

uvedeného úkonu v souladu s ustanovením § 9, odst. 16) zákona, uzavřeny dohody o reálném rozdělení 

spoluvlastnictví. Byly vytvořeny 3 nové LV – čísla zatím nebyla přidělena. 

Na základě uvedeného a vytvoření návrhu bylo nutné provést aktualizaci PSZ, která spočívala ve 

vytvoření hospodářských sjezdů, úpravě kultur, respektování změny č. 3 ÚPD Městyse Čachrov a 

úpravě charakteristik jednotlivých cest. Aktualizace PSZ byla Zastupitelstvem Městyse Čachrov 

projednána a schválena na veřejném zasedání dne 25.8. 2022. 

V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona byl zpracovaný návrh komplexní pozemkové úpravy 

vystaven po dobu 30 dnů (počínaje dnem 2.9. 2022) k nahlédnutí na Pobočce Klatovy, na Úřadě 

Městyse Čachrov a na Obecním úřadě Hlavňovice, což bylo oznámeno na úředních deskách všech 

úřadů. Všem známým účastníkům řízení bylo zasláno oznámení o vystavení návrhu do vlastních rukou 

se sdělením, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky. 

K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. 

V rámci návrhu byl u LV 148 stanoven doplatek ve výši 4.072,00 Kč – vlastník s doplatkem souhlasí. U 

ostatních LV č. 1, 436, a 137 se v souladu s ustanovením § 10, odst. 2) zákona, od doplatku upouští. 

U LV č. 163 bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy a u LV č. 1 byla zřízena jiná věcná práva(JVP) 

– oprávnění chůze a jízdy. Náhrada za zřízené věcné břemeno byla poskytnuta ve výměře parcel. 

 

Ke dni vystavení návrhu bylo projednáno a svůj souhlas podpisem vyjádřili vlastníci pozemků v řešeném 

území o výměře 86,42 ha což představuje 69,5 % a souhlas dle § 9 odst. 21 zákona činí 30,5 %, tj. 

37,93 ha.  

Souhlas s návrhem celkem = 100 %, tj. 124,35 ha. 

 

Během vyložení návrhu nového uspořádání bylo v řádném termínu podáno šest námitek, z nichž jedna 

byla podána vlastníkem pozemků neřešených dle § 2 zákona, a tudíž byla pobočkou shledána jako 

nepřípustná. Z ostatních pěti námitek jedné bylo vyhověno v plném rozsahu a čtyřem vyhověno nebylo. 

Veškeré písemné doklady, týkající se řešení podaných námitek k vystavenému návrhu KoPÚ Svinná 

na Šumavě-dopracování, jsou součástí spisového materiálu, který je uložen na Pobočce Klatovy. 

Všechny podané námitky byly písemně zodpovězeny.   

 

Následně bylo dne 26.1. 2023 uskutečněno závěrečné jednání v Penzionu U silnice, Javorná 33, 33901 

Čachrov. 

V rámci závěrečného jednání byly zhodnoceny výsledky pozemkových úprav – odstranění nesouladů 

mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí a skutečností, pozemky vlastníků dle možností a 
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s ohledem na míru přiměřenosti byly sloučeny, tři spoluvlastnické listy byly reálně rozděleny a v rámci 

plánu společných zařízení bylo navrženo zpřístupnění pozemků. Přítomní účastníci byli seznámeni 

s návrhem pozemkových úprav – viz vyložený návrh nového uspořádání pozemků, o kterém bude 

rozhodnuto. 
Z uvedeného závěrečného jednání byl pořízen zápis, který byl následně doručen všem účastníkům 
řízení, jejichž pobyt je znám a současně byl zápis uveřejněn po zákonnou dobu na úředních deskách 
Státního pozemkového úřadu, pobočky Klatovy, Úřadu Městyse Čachrov a OÚ Hlavňovice 
prostřednictvím veřejné vyhlášky. 
 
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 13 zákona, kde je uvedeno, že 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 (například 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 pobočka. Jednotlivé pozemky nebo 
jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit. 
 
Podle ust. § 13 odst. 1 vyhlášky budou změny vlastnictví, ke kterým došlo v katastru nemovitostí a které 
nastaly v době 30 dnů před vystavením návrhu KoPÚ až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 
zákona, řešeny formou zajištění návaznosti listin při vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv. Konkrétní změny budou za uvedené časové období upřesněny v odůvodnění 
rozhodnutí 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 Plzeňský kraj, Pobočky 
Klatovy (§ 83 a § 86 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
 

Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 
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Rozdělovník: 
 
1. Doručuje se všem známým účastníkům řízení (prostřednictvím datové schránky nebo na 
doručenku do vlastních rukou), k rozhodnutí se podle ustanovení § 11 odstavec 5 zákona 
připojuje jen ta část z náležitostí návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka. 
 
2. Oznamuje se ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15 dnů 
na úřední desce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský 
kraj, Pobočky Klatovy a na úřední desce Městyse Čachrov a obce Hlavňovice. Současně se 
v souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů toto rozhodnutí zveřejňuje v elektronické podobě na adrese www.eagri.cz. 
 
3. Doručí se Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálnímu pracovišti Klatovy k 
vyznačení rozhodnutí do katastru nemovitostí (po nabytí právní moci rozhodnutí). 
 
4. Obdrží na vědomí v rozdělovníku ostatní účastníci řízení dotčení pozemkovými úpravami v 
katastrálním území Svinná na Šumavě a Mokřany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 k výrokové části rozhodnutí č.j. SPU 019248/2023. Tato příloha je nedílnou součástí výroku. 
 
Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. SPU 019248/2023 - soupis nových pozemků s grafickou částí návrhu  
K rozhodnutí se podle ustanovení § 11 odstavec 5 zákona 139/2002 Sb. připojuje jen ta část z náležitostí 
návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka. 
 

http://www.eagri.cz/
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