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R O Z H O D N U T Í 
 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pozemkový 
úřad“) 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 Horní Lhota u Luhačovic a části 
katastrálního území Sehradice zpracovaný jménem společnosti GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 
301 00 Plzeň pod č. zakázky 62-2015 Ing Danielou Hajšmanovou, která je osobou úředně oprávněnou 
k projektování pozemkových úprav (úřední oprávnění 46965/01-5010), 
 
 

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 
 

 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lhota u Luhačovic a části katastrálního 
území Sehradice (dále jen „pozemkové úpravy“) byly zahájeny z důvodu zajištění přístupnosti 
pozemků pro zemědělskou činnost, zlepšení podmínek pro racionální hospodaření na zemědělském 
půdním fondu, odstranění nesouladů mezi druhy pozemků evidovanými a skutečnými a celkové 
zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního 
operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  
 
Pozemkový úřad zahájil dne 22. 7. 2014 řízení o komplexních pozemkových úpravách, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 5 zákona, na základě žádosti obce Horní Lhota č. j. SPU 175088/2014 ze dne 
15. 4. 2014 a žádostí vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území 
Horní Lhota u Luhačovic č. j. SPU 278006/2014 ze dne 16. 6. 2014, a to z vlastního podnětu dle ust. 
§ 6 odst. 2 zákona.  
 
Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úprav č. j. SPU 307310/2014 ze dne 2. 7. 2014 bylo 
provedeno veřejnou vyhláškou, která byla vyložena po dobu 15 dní na úřední desce pozemkového 
úřadu, na úřední desce obce Horní Lhota od 7. 7. 2014 do 23. 7. 2014 a úřední desce obce Sehradice 
od 4. 7. 2014 do 21. 7. 2014. Obci Horní Lhota, obci Sehradice a Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, 
Katastrálnímu pracovišti Valašské Klobouky bylo oznámení o zahájení řízení zasláno dopisem č. j. 
SPU 307340/2014 ze dne 2. 7. 2014 spolu s informacemi o dalším postupu v tomto správním řízení. 
 
Po shromáždění všech potřebných a dostupných podkladů byl pozemkovým úřadem navržen a 
s katastrálním úřadem a obcí Horní Lhota projednán dne 17. 6. 2014 předběžný obvod pozemkových 
úprav o výměře 276 ha. Z důvodu návrhu zpřístupnění pozemků v lokalitě Dubovský bylo nutné do 
obvodu zahrnout také část katastrálního území Sehradice. 
 
Dopisem č. j. SPU 309446/2014 ze dne 30. 7. 2014 byly vyrozuměny o zahájení řízení dotčené 
správní úřady a organizace k podání stanoviska k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů v souladu 
s ust. § 6 odst. 6 zákona. Na základě výzvy  č. j. SPU 194339/2015 ze dne 15. 4. 2015 nepřistoupila 
k řízení o pozemkových úpravách žádná z obcí, jejíž územní obvod sousedí s pozemky zahrnutými do 
obvodu pozemkových úprav.  
 
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, proběhlo výběrové řízení na zpracovatele návrhu pozemkových úprav. Hodnotící 
komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako první v pořadí, tj. se 
společností GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň. Dokumentace k veřejné zakázce 
je uložena na pozemkovém úřadě.  
 
Do obvodu pozemkových úprav nebyly zahrnuty žádné pozemky, u kterých se v pozemkových 
úpravách pouze obnovuje soubor geodetických informací. Dne 20. 11. 2015 byla s Katastrálním 
úřadem pro Zlínský kraj uzavřena dohoda o postupu a náležitostech při zpracování podkladů pro 
obnovu souboru geodetických informací, podmínkách katastrálního úřadu a o intervalu a formě, 
v jakých budou katastrálním pracovištěm předávány změny v katastru. 
 
Přípravné práce na pozemkových úpravách zahájil zpracovatel v červenci 2015. Bylo doplněno a 
ověřeno stávající bodové pole a provedeno zaměření skutečného stavu řešeného území. Souběžně 
s výše uvedenými pracemi byly zpracovatelem vyhodnoceny veškeré dostupné podklady o dotčeném 
území, na jejichž základě byla vypracována analýza současného stavu. Analýza poskytuje základní 
údaje o území, nezbytné pro zpracování návrhu pozemkových úprav, např. způsob současného 
užívání pozemků, technický stav stávajících komunikací, přístupy na pozemky, vodní eroze, zjištění 
stávajících inženýrských sítí.  
 
Oznámení o zahájení řízení o pozemkových úpravách a pozvánka na úvodní jednání byly 
účastníkům řízení zaslány dopisem č. j. SPU 374894/2016/Šuj ze dne 1. 8. 2016, včetně základních 
informací o pozemkových úpravách a formuláře pro udělení plné moci pro případné zastupování 
účastníka při jednáních v řízení. Oznámení o konání úvodního jednání č. j. SPU 374874/2016/Šuj ze 
dne 28. 7. 2016 bylo vyloženo po dobu 15 dnů jak na úřední desce pozemkového úřadu (od 1. 8. 2016 
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do 17. 8. 2016), tak na úřední desce obce Horní Lhota (od 1. 8. 2016 do 17. 8. 2016) a úřední desce 
obce Sehradice (od 28. 7. 2016 do 17. 8. 2016). Úvodní jednání o pozemkových úpravách se konalo 
17. 8. 2016 v sále nad pohostinstvím v obci Horní Lhota. Přítomní účastníci byli podle ust. § 7 zákona 
seznámeni s účelem, cílem a formou pozemkových úprav, rozsahem území dotčeného pozemkovými 
úpravami, průběhem řízení, termíny postupu prací a formou zastupování v řízení. Dále byly 
účastníkům podány informace k soupisu nároků vlastníků pozemků a byl sdělen způsob oceňování 
pozemků. Účastníci řízení byli informování o plánu společných zařízení, o zpracování návrhu nového 
umístění pozemků a upozorněni na zákonné tolerance pro návrh nového umístění pozemků, tj. ± 4 % 

v ceně, ± 10% ve výměře a ± 20% ve vzdálenosti od referenčního bodu a na povinnost hlásit změny 
údajů katastrálnímu úřadu. Současně byli informováni o možnosti rozdělení spoluvlastnictví pozemku 
v rámci pozemkových úprav a s potřebou vyčlenění nezbytné výměry půdy na společná zařízení. Pro 
účely porovnání vzdáleností původních a navrhovaných pozemků dle ust. § 10 odst. 4 zákona bylo 
přítomnými účastníky odsouhlaseno, že místem (referenčním bodem), odkud se bude měřit 
vzdálenost, je věž kostela sv. Diviše v Horní Lhotě. Na závěr jednání byli zvoleni 3 členové sboru 
zástupců vlastníků a 1 náhradník. Další 2 členy stanovuje zákon, a to zástupce obce a zástupce 
pozemkového úřadu. O průběhu úvodního jednání byl v souladu s platnými předpisy sepsán zápis, 
který byl následně zaslán všem účastníkům tohoto jednání. 
  
Zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav bylo komisí jmenovanou 
vedoucím pozemkového úřadu provedeno ve dnech 22. 8. - 26. 8. 2016. Termíny zjišťování průběhu 
hranic pozemků byly oznámeny Katastrálnímu úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálnímu pracovišti 
Valašské Klobouky dopisem č.j. SPU 368918/2016/Šuj ze dne 21. 7. 2016. Oznámení o zjišťování 
průběhu hranic pozemků č. j. SPU 368423/2016/Šuj ze dne 21. 7. 2016 bylo vyloženo na úřední 
desce obce Horní Lhota od 21. 7. 2016 do 6. 7. 2016 a č. j. SPU 368819/2016/Šuj ze dne 21. 7. 2016 
bylo vyloženo na úřední desce obce Sehradice od 21. 7. 2016 do 22. 8. 2016. K provádění zjišťování 
průběhu hranic pozemků byli dotčení vlastníci a dotčené obce pozváni dopisem č.j. SPU 
368430/2016/Šuj ze dne 25. 7. 2016. 
Z podnětu zpracovatele pozemkových úprav došlo k dodatečnému rozšíření obvodu pozemkových 
úprav o dva lesní pozemky,  a to z důvodu zpřístupnění zemědělských pozemků. Pozemkový úřad  
souhlasil s  rozšířením obvodu. V lokalitě rozšířeného obvodu bylo provedeno zjišťování průběhu 
hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav dne 17. 7. 2017. Termín zjišťování průběhu hranic 
pozemků byl oznámen katastrálnímu úřadu dopisem č. j. SPU 286569/2017/Šuj ze dne 15.6.2017. 
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků č. j. SPU 286561/2017/Šuj ze dne 15. 6. 2017 bylo 
vyloženo na úřední desce obce Horní Lhota od 16. 6. 2017 do 2. 7. 2017. K provádění zjišťování 
průběhu hranic pozemků byli dotčení vlastníci a dotčené obce pozváni dopisem č.j. SPU 
298595/2017/Šuj ze dne 22. 6. 2017. 
Na místech, kde obvod pozemkových úprav neprobíhal po hranicích pozemků, ale tyto dělil, byly 
vypracovány společností GEOREAL spol. s r.o. geometrické plány pro určení hranic pozemků na 
obvodu pozemkových úprav, který rozdělil pozemky na části zahrnuté do pozemkových úprav a na 
části ležící mimo pozemkové úpravy. Katastrální úřad tyto geometrické plány zapsal do katastru 
nemovitostí v průběhu ledna a srpna 2017 na základě žádostí pozemkového úřadu ze dne 4. 1. 2017 
a 4. 8. 2017. Následně katastrální úřad informoval vlastníky pozemků dotčené zápisem geometrických 
plánů o změně údajů katastru nemovitostí. Zápisem výše uvedených geometrických plánů byl 
upřesněn obvod pozemkových úprav.  
Výsledný elaborát dokumentace zjišťování průběhu hranic pozemků vymezil jak obvod pozemkových 
úprav, tak upřesnil okruh účastníků řízení. Elaborát je uložen v originále u příslušného katastrálního 
úřadu a kopie dokumentace zjišťování průběhu hranic pozemků je jako součást návrhu pozemkových 
úprav uložena na pozemkovém úřadě. Výpočet výměry pozemků ležících v obvodu pozemkových 
úprav byl proveden na základě platných mapových podkladů a závěru komise pro zjišťování průběhu 
hranic pozemků.  
Rozloha  území pozemkových úprav byla po vyšetření hranic upřesněna na 275,7973 ha. Součet 
výměr pozemků řešených v pozemkových úpravách dle souboru popisných informací (SPI) byl 
276,1980 ha a výměra řešených pozemků vypočtená ze souřadnic lomových bodů obvodu 
pozemkových úprav činila 275,7973 ha rozdíl výměr tak činil 0,4007 ha. Z tohoto důvodu musely být 
výměry parcel katastru nemovitostí na základě těchto zjištění upraveny opravným koeficientem. 
Opravný koeficient byl vypočítán vydělením výše zmíněných výměr, čímž vznikla hodnota 0,9985492. 
Tento opravný koeficient byl v souladu s § 8 odst. 1 zákona použitý pro výpočet nároků vlastníků.  
Po zpracování elaborátu zjišťování hranic pozemků a na základě žádostí pozemkového úřadu č. j. 
SPU 366693/2016/Šuj ze dne 25. 1. 2017 a provedl katastrální úřad vyznačení poznámky „zahájeny 
pozemkové úpravy“ u parcel dotčených pozemkovými úpravami.  
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Vypracování soupisu nároků pro vlastníky, jejichž pozemky byly zahrnuty do obvodu pozemkových 
úprav, zajistil pozemkový úřad v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona prostřednictvím zpracovatele 
pozemkových úprav. Soupisy byly zpracovány na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí, 
zaměření skutečného stavu v terénu a podle výsledku jednání ohledně nesouladu druhů pozemků. 
V řízení o pozemkových úpravách byl použit zvláštní právní předpis platný ke dni vyložení soupisu 
nároků (§ 8 odst. 3 zákona), kterým je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění. 
Při oceňování zemědělských pozemků tedy byla použita příloha č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, která stanovuje základní cenu pozemků podle kódů bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) a k nim přiřazeným cenám. Stanovená základní cena zemědělské půdy 
nebyla upravena přirážkami a srážkami. Součástí ocenění byla i cena porostu, který se na pozemku 
nachází, a to na pozemcích dle katastru nemovitostí v druhu vinice, zahrada, sad, lesní pozemek. U 
ostatních druhů pozemků, v souladu s ust. § 12 vyhlášky č. 13/2014 Sb. se cena porostu uvedla 
pouze na žádost vlastníka. Cena ostatní nezemědělské půdy byla dle ust. § 3 odst. 3 zákona pro 
potřeby pozemkových úprav stanovena dle druhu nejbližšího zemědělského pozemku, tj. dle BPEJ. 
Takto stanovené ceny  slouží výlučně pro potřeby pozemkových úprav. V soupisu nároků byly 
uvedeny také pozemky vyloučené z pozemkových úprav, které umožňují pouze kontrolu všech 
pozemků a staveb zapsaných na listu vlastnictví. Soupisy nároků byly vyloženy k nahlédnutí počínaje 
dnem 19. 4. 2017 po dobu 15 dnů jak u pozemkového úřadu, tak i na obecním úřadu Horní Lhotě a 
Sehradicích. Současně s vyložením se soupis nároků, včetně grafické přílohy a dotazníku, doručoval 
vlastníkům, jejichž pobyt je znám, a to dopisem č. j. SPU 171032/2017/Šuj ze dne 10. 4. 2017. 
Oznámení o vyložení soupisu nároků č. j. SPU 171038/2017/Šuj ze dne 10. 4. 2017 bylo vyvěšeno na 
úředních deskách pozemkového úřadu od 18. 4. 2017 do 4. 5. 2017, obce Horní Lhota od 18. 4. 2017 
do 5. 5. 2017 a obce Sehradice od 18. 4. 2017 do 4. 5. 2017. Termín pro podání námitek k soupisu 
nároků vlastníků byl stanoven do 19. 5. 2017. Vlastníkům byla dána možnost projednat nároky osobně 
se zpracovatelem v sále nad pohostinstvím v Horní Lhotě ve dnech 3. 5. 2017 a 4. 5. 2017. Při 
projednání nároků s projektantem nebyly vlastníky vzneseny žádné připomínky, které se týkaly 
nesouladů ve stávající evidenci. Soupisy nároků byly po celou dobu prací na návrhu pozemkových 
úprav průběžně aktualizovány. 
 
Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) je následnou etapou pozemkových úprav, která vychází  
ze schváleného územního plánu obce Horní Lhota a obce Sehradice, z připomínek dotčených 
správních úřadů a dotčených organizací, z požadavků obce Horní Lhota a Sehradice a vlastníků 
pozemků. PSZ navazuje na výsledky průzkumu, především na analýzu současného stavu.  
Ve stanoveném obvodu pozemkových úprav představuje PSZ soubor opatření, která vytvářejí  
a zabezpečují podmínky pro racionální hospodaření, pro přístupnost pozemků a pro ochranu 
zemědělského půdního fondu a přírodních zdrojů.  
Návrh PSZ byl projednáván na kontrolních dnech a na jednáních sboru zástupců vlastníků. 
Pozemkový úřad vyzval dopisem č. j. 253714/2017/Šuj ze dne 29. 5. 2017 dotčené správní úřady, aby 
dle ust. § 9 odst. 10 zákona uplatnily k PSZ svá stanoviska. PSZ posoudila Regionální dokumentační 
komise v Brně dne 12. 7. 2017. Na podnět komise projektant provedl přepracování  a doplnění 
rozporovaných kapitol PSZ. PSZ byl usnesením č. 127/17/2017 schválen dne 23. 8. 2017 na veřejném 
zasedání zastupitelstva obce Horní Lhota.   
 
V PSZ byla navržena opatření ke zpřístupnění pozemků, která mají zajistit přístup ke všem pozemkům 
v obvodu pozemkových úprav. Jedná se celkem o 2 hlavní polní cesty, 17 vedlejších polních cest a 24 
doplňkových cest, z nichž 2 hlavní stávající, 1 vedlejší a 2 doplňkové cesty jsou navrženy 
k rekonstrukci a 4 vedlejší a 23 doplňkových cest jsou navrženy jako novostavba. V rámci PSZ jsou 
navrženy cestní příkopy k odvádění povrchových vod z území. Jiná vodohospodářská opatření nebyla 
navržena. V katastrálním území jsou navrženy osevní postupy ke snížení vodní eroze PEO1 a PEO2 
a v jedné lokalitě je navržena změna druhu pozemku - zatravnění. Součástí protierozních osevních 
postupů jsou i agrotechnická opatření. Územní systém ekologické stability (ÚSES) zvyšuje 
ekologickou stabilitu krajiny, jedná se o biocentra, biokoridory a interakční prvky. Do řešeného území 
zasahuje stávající regionální biokoridor RBK 1599, lokální biokoridory LBK 2, LBK 3, LBK 5 a stávající 
lokální biocentra LBC 4, LBC 5, LBC 7. Tato síť je dále doplněna navrženým systémem interakčních 
prvků, s důrazem na důkladné rozčlenění odlesněné krajiny. IP 1, IP 2, IP 3 odpovídají návrhu 
interakčních prvků z územního plánu. V návrhu PSZ jsou akceptovány všechny připomínky dotčených 
správních úřadů. 
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Na umístění navrhovaných prvků PSZ je třeba plocha o výměře 19,3729 ha. Obce Horní Lhota a 
Sehradice se podílí výměrou 8,5 ha, ostatní vlastníci se podílí na PSZ výměrou 10,8 ha – ponecháno 
ve vlastnictví. 
Navržené prvky PSZ zejména stávající polní cesty a podstatná část doplňkových cest je navržena do 
vlastnictví obce Horní Lhota. Navržené prvky společných zařízení budou moci být realizovány 
v příštích letech s přihlédnutím na jejich naléhavost a finanční prostředky státu přidělené 
pozemkovému úřadu. Mohou být také realizovány přímo obcí. 
 
Návrh nového uspořádání pozemků byl vypracován na základě soupisu nároků vlastníků pozemků, 
schváleného PSZ a požadavků vlastníků na umístění pozemků, které byly zjištěny při projednávání 
nároků. Návrh nového uspořádání pozemků byl projednáván v období od počátku ledna 2018 do 
konce července 2018. Hlavní zásadou při projektování nových parcel bylo dodržení kritérií 
stanovených zákonem a vyhláškou č.13/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při návrhu nového 
uspořádání pozemků docházelo ke scelování parcel, k posunům (z projekčních důvodů nebo případně 
na přání vlastníka) a k jejich zpřístupnění.  
 
V lednu 2018 byli všichni vlastníci obesláni doporučeným dopisem, ve kterém byli zpracovatelem 
pozváni k projednání návrhu nového umístění pozemků. Projednávání proběhlo ve dnech 10. 1. a 11. 
1. 2018 v sále nad pohostinství v obci Horní Lhota. Vlastníkům zde byl vysvětlen soupis nových 
pozemků a předloženo grafické zpracování, kde byl patrný původní a nový stav rozmístění pozemků. 
S každým vlastníkem byl návrh projednán, případně byly zapsány připomínky k umístění pozemků. 
Vlastníci byli upozorněni na použití pracovních parcelních čísel v rámci zpracování návrhu a jejich 
přečíslování čísly katastru nemovitostí k vystavení návrhu pozemkových úprav. Pokud se vlastníci 
nemohli v uvedených dnech jednání zúčastnit, měli možnost dohodnout si se zpracovatelem návrhu 
náhradní termín, případně vyřešit dotazy a připomínky telefonicky nebo písemně. Opětovně byli 
pozváni zpracovatelem doporučeným dopisem vlastníci, kteří se nedostavili na první projednání a 
vlastníci, kterým byl po prvním projednání upravován návrh. Tato jednání proběhla ve dnech 20. 3. a 
21. 3. 2018 opět v sále nad pohostinství v obci Horní Lhota a 11. 6. 2018 na obecním úřadě v obci 
Horní Lhota. Zpracovatel postupně upravoval návrh podle požadavků vlastníků půdy s tím, že se 
snažil dodržovat zákonem stanovená kritéria a případné veřejné zájmy definované územním plánem, 
PSZ a požadavky dotčených správních úřadů. V případě připomínek či nesouhlasů vznesených 
vlastníky byl návrh přepracován a opravený návrh byl zaslán těm vlastníkům, kterých se změny dotkly. 
S některými vlastníky byla vedena opakovaná osobní, telefonická a e-mailová jednání. Zpracovatel 
vlastníkům předkládat různé varianty návrhu hranic nových pozemků, aby byl schopen zajistit jejich 
souhlas s návrhem pozemkových úprav. Vlastníkům, kteří se nezúčastnili žádného projednání nebo 
kteří se k návrhu nevyjádřili, byl pozemkovým úřadem zaslán soupis nových pozemků spolu s mapou 
prostřednictvím dopisů do vlastních rukou. V těchto dopisech č. j. SPU 289781/2018/Šuj, č. j. SPU  
296258/2018/Šuj ze dne 21. 6. 2018, č. j. SPU  296409/2018/Šuj ze dne 22. 6. 2018 byli vlastníci 
výslovně upozorněni na skutečnost, že pokud se, v souladu s ust. § 9 odst. 21 zákona ve stanovené 
lhůtě, k novému uspořádání pozemků nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí.  Po celou dobu prací 
byl návrh nového uspořádání průběžně aktualizován dle údajů katastru nemovitostí.  
 
V návrhu nového uspořádání byla respektována stávající věcná břemena několika typů, která 
přecházejí na nová parcelní čísla. 
Návrhem pozemkových úprav se ruší věcné břemeno (podle listiny) na pozemcích KN 1736/1 pro 
oprávněné pozemky KN st. 85, st. 86, st. 87 a 1741/3 a věcné břemeno chůze a jízdy na pozemcích 
KN 1912/34 pro oprávněné pozemky KN st. 318, 888/36, 888/51, 1879/4. Tyto věcná břemena ztrácí 
pozemkovými úpravami svůj smysl a jsou nahrazeny sítí polních cest. 
Návrhem pozemkových úprav vzniká nové věcné břemeno chůze a jízdy na pozemcích dle návrhu 
pozemkových úprav 2669 pro oprávněné pozemky dle návrhu pozemkových úprav 2673 a nové věcné 
břemeno chůze a jízdy na pozemcích dle návrhu pozemkových úprav 2673 pro oprávněné pozemky 
dle návrhu pozemkových úprav 2684. 
 
Po projednání návrhu nového uspořádání pozemků byl PSZ aktualizován doplněním travnatými 
doplňkovými polními cestami, tak aby byly zpřístupněny všechny pozemky v obvodu pozemkových 
úprav. Cestní síť doplňkových polních cest je navržena na základě scelení pozemků. Pokud je blok 
orné půdy užíván jedním uživatelem, tak se tyto cesty zpravidla nevytyčují ani nerealizují, ale užívají 
se v rámci okolních pozemků. V případě, že se vlastník některého z pozemků rozhodne svůj pozemek 
užívat samostatně, je možné pozemek cesty vytýčit, a tím přístup zajistit.  
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Na mimořádném jednání sboru zástupců vlastníků konaném dne 21. 3. 2018 byl dodatečně vznesen 
požadavek změnu vedení trasy HC1-R a změnu navrhovaného povrchu a kategorie stávající polní 
cesty VC13b.  Projektant i pozemkový úřad shledal tyto připomínky jako opodstatněné, proto bylo 
rozhodnuto o zapracování těchto změn v následné aktualizaci PSZ spolu se změnami, které vznikly 
v důsledku projednání návrhu s vlastníky. Z důvodu výše uvedených změn byl aktualizovaná PSZ 
schválen na jednání zastupitelstva obce Sehradice dne 24. 9. 2018 (Usnesením č. 06/12/24.09.2018) 
a opětovně schválen na jednání zastupitelstva obce Horní Lhota dne 27. 9. 2018 (Usnesením č. 
177/24/2018). Současně byly schváleny priority v budoucí realizaci prvků PSZ navržené sborem.   
 
Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků bylo účastníkům řízení zasláno 
dopisem č. j. SPU 367676/2018/Šuj a ze dne 20. 8. 2018. V oznámení o vystavení návrhu bylo 
uvedeno, že počínaje dnem 3. 9. 2018 bude možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného a 
vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Lhota. Oznámení o vystavení 
návrhu nového uspořádání pozemků č. j. SPU 367676/2018/Šuj ze dne 20. 8. 2018 bylo vyloženo po 
dobu 30 dnů na úředních deskách pozemkového úřadu, obce Horní Lhota a obce Sehradice od 3. 9. 
2018 do 3. 10. 2018. Jak bylo uvedeno v oznámení, v této době byla poslední možnost uplatnit 
k návrhu své námitky a připomínky. V průběhu vystavení návrhu byly ze strany vlastníků vzneseny 3 
připomínky. Dvě z nich byly s vlastníky osobně projednány na pozemkovém úřadě, současně byly 
projednány a odsouhlaseny změny s vlastníky, kterých se tyto změny dotkly, případně těmto 
vlastníkům byly zaslány výzvy č. j. SPU 410656/2018/Šuj ze dne 10. 9. 2018 a č. j. 
SPU 446672/2018/Šuj ze dne 2. 10. 2018 na tyto změny. Dále byl vznesen jeden nesouhlas. Tento 
nesouhlas byl s vlastníkem projednán pomocí mailové komunikace. Vlastníkovi byl návrh opětovně 
vysvětlen. Vlastník byl umístěn na původním místě s původní výměrou. Všechna kritéria byla 
dodržena. Vlastník na vysvětlení již nereagoval, a proto byl ponechán jako nesouhlas. 
 
Při navrhování nových pozemků byla snaha dodržet kritéria přiměřenosti kvality, tj. ceny, výměry  
a vzdálenosti dle § 10 zákona, přesto u některých listů vlastnictví došlo k jejich překročení. Překročení 
zákonných kritérií a případný doplatek byl vždy projednán a odsouhlasen s jednotlivými vlastníky. 
Zákonná kritéria (v ceně, výměře nebo vzdálenosti) byla překročena celkem u 23 listů vlastnictví (dále 
jen LV) v katastrálním území Horní Lhota, a to u LV 11, 27, 34, 67, 86, 377, 20107, 117, 127, 146, 
156, 224, 290, 294, 305, 339, 359, 363, 468, 493, 10002, 60000 a v katastrálním území Sehradice u 
LV 10001 a byla písemně odsouhlasena vlastníky.  Doplatky ceny byly vypočítány celkem u 5 LV 34, 
67, 294, 359, 493. Ve všech případech vlastníci písemně souhlasili s úhradou rozdílu ceny. V 1 
případě schválil sbor zástupců vlastníků ustoupení od úhrady rozdílu ceny původního a nově 
navrženého pozemku, a to u vlastníků vstupujících pouze s jedním pozemkem. Jedná se o LV 34 
v katastrálním území Horní Lhota. U tohoto LV bylo kritérium ceny překročeno z technických důvodů, 
kde nebylo možno umístit pozemek tak, aby nedošlo k překročení kritéria ve prospěch vlastníka. V 1 
případě u LV 493, kde úhrada částky nepřesahuje 100 Kč, se dle zákona upouští od úhrady vždy. 
Všechny výše uvedené případy přestoupení kritéria ceny byly provedeny v souladu s ustanovením § 
10, odst. 2 zákona. 
 
Na základě jednání s vlastníky bylo při návrhu nového uspořádání pozemků rozděleno podílové 
spoluvlastnictví na 6 LV dle ust. § 9 odst. 16 zákona. Jednalo se o LV č. 107, 188, 197, 348, 506, 510. 
 
Jednání sboru zástupců a kontrolní dny k pozemkovým úpravám se, dle ust. § 9 odst. 24 zákona, 
uskutečnily ve dnech: 25. 7. 2016, 14. 9. 2016, 12. 1. 2017, 2. 3. 2017, 12. 4. 2017, 23. 8. 2017, 21. 3. 
2018, 22. 10. 2018,  
 
Závěrečné jednání se konalo po uplynutí zákonem stanovené doby vyložení návrhu na základě 
ustanovení § 11 odst. 3 zákona dne 22. 10. 2018 v sále nad pohostinstvím v Horní Lhotě. Účastníkům 
řízení bylo konání závěrečného jednání oznámeno spolu s oznámením o vystavení návrhu dopisy č. j. 
SPU 367676/2018/Šu ze dne 20. 8. 2018. Oznámení bylo zveřejněno na úředních deskách obce 
Horní Lhota, obce Sehradice a pozemkového úřadu od 3. 9. 2018 do 3. 10. 2018. Na závěrečném 
jednání byl zhodnocen průběh a výsledky pozemkových úprav a přítomní účastníci řízení byli 
seznámeni s návrhem. V rámci pozemkových úprav došlo k výraznému scelení parcel, kdy při 
projednání soupisu nároků bylo v řešeném území evidováno 1102 parcel a ve fázi návrhu už jen 812. 
Stejně tak průměrná velikost parcely byla při projednání soupisu nároků 2506 m2 a ve fázi návrhu 
3396 m2. Počet vstupujících listů vlastnictví byl 156 a vystupujících 155. O závěrečném jednání byl 
vyhotoven zápis č. j. SPU 494100/2018/Šuj. 
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S předloženým návrhem nového uspořádání pozemků souhlasili vlastníci 275,7061 ha, což je 
99,97% celkové řešené výměry. Písemně souhlasili vlastníci 244,8206 ha, to je 88,77%. U 
vlastníků 30,8855 ha, což je 11,2 % z celkové řešené výměry, kteří se ve smyslu § 9 odst. 21 
zákona ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem nevyjádřili, se má za to, že s  návrhem 

souhlasí, vlastníci 0,0912 ha, což je 0,03% z celkové řešené výměry, s návrhem nesouhlasí.  
Byla tak splněna podmínka ustanovení § 11 odst. 4 zákona, podle které je třeba získání 
souhlasu vlastníků alespoň 60% řešené výměry půdy, proto vydává pozemkový úřad toto 
rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Horní Lhota u Luhačovic a části katastrálního území Sehradice.  
 
Rozhodnutí o schválení návrhu oznamuje pozemkový úřad dle ust. § 11 odst. 5 zákona doručením 
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách obce Horní Lhota, obce 
Sehradice a pozemkového úřadu. Rozhodnutí doručí rovněž všem známým účastníkům řízení. Z 
náležitostí návrhu se k rozhodnutí, které se doručuje účastníkům řízení, připojí dle ust. § 11 odst. 5 
zákona jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotýká konkrétního účastníka řízení. Seznam 
účastníků řízení je uveden v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí a je také součástí dokumentace návrhu 
pozemkových úprav. Návrh se všemi náležitostmi je uložen u pozemkového úřadu a také na Obecním 
úřadu v Horní Lhotě a Obecním úřadu ve Sehradicích, kde lze do návrhu nahlédnout. Podle ust. § 11 
odst. 12 zákona je právní stav podle schváleného návrhu závazný i pro právní nástupce vlastníků 
pozemků. Do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
podle ust. § 11 odst. 8 zákona se ve všech listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru 
nemovitostí a v nichž jsou uvedeny pozemky, které jsou předmětem řízení o pozemkových úpravách 
(např. v kupních smlouvách; v usnesení soudu o nabytí dědictví; v zástavních smlouvách), uvedou 
kromě dosavadních pozemků i jim odpovídající pozemky podle schváleného návrhu; údaje o nich 
poskytuje pozemkový úřad. Jednotlivé pozemky nebo jejich části nemůže jejich vlastník v období po 
schválení návrhu do nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bez 
souhlasu pozemkového úřadu zatížit nebo zcizit. 
 
Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není znám, zastupuje v řízení o pozemkových 
úpravách dle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu opatrovník. Zemřel-
li vlastník pozemku, který je předmětem pozemkových úprav, a soud o dědictví pravomocně 
usnesením ještě nerozhodl, jsou dle ust. § 5 odst. 4 zákona účastníky řízení o pozemkových úpravách 
osoby podle sdělení soudu nebo soudního komisaře. V případech, kdy soud nebo soudní komisař 
nepodá sdělení ve lhůtě stanovené pozemkovým úřadem, zastupuje tyto osoby v řízení o 
pozemkových úpravách opatrovník, kterým může být i obec. V průběhu řízení o pozemkových 
úpravách pozemkový úřad řešil 4 případy, kdy následně ustanovil opatrovníka, a to za  neznámé 
dědice po zemřelé osobě nebo kdy nebyl znám pobyt vlastníka. Usnesení o opatrovnictví jsou 
založena v dokumentaci na pozemkovém úřadě. V případě, kdy soud sdělil pozemkovému úřadu 
okruh dědiců po zemřelém, byli tito zahrnuti mezi účastníky řízení.  
 
Schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv podle ust. § 11 odst. 8 zákona, určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 
odst. 2 zákona, případně o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům a pro 
zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Rovněž je závazným podkladem pro 
rozhodnutí o přechodu práv k pozemkům, na nichž se nacházejí společná zařízení. Rozhodnutí o 
výměně nebo přechodu vlastnických práv bude vydáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a po 
vyhotovení digitální katastrální mapy. 
 
Pozemkový úřad zabezpečí ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona, aby nové uspořádání pozemků bylo 
vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí 
podle ust. § 11 odst. 8 zákona (rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv). Vytyčení  
a stabilizace hranic pozemků po pozemkových úpravách bude pro každého vlastníka provedeno 
pouze jednou na náklady státu prostřednictvím pozemkového úřadu. 
 
Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku. 
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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 Zlínský kraj, Pobočky 
Zlín (§ 83 a 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
   

  

 Ing. Lubomír Holubec 
vedoucí Pobočky Zlín 

Státní pozemkový úřad 

  
 
 
Přílohy jako nedílná součást rozhodnutí: 
 

Příloha č. 1  Seznam účastníků řízení  
Příloha č. 2   Kopie soupisu nových pozemků s pracovními čísly  
Příloha č. 3   Srovnávací sestavení pracovních a parcelních čísel  
Příloha č. 4   Přehledka nového uspořádání pozemků pro LV konkrétního vlastníka 
Příloha č. 5   Seznam pozemků řešených podle § 2 zákona (pozemky vstupující) pro zápis rozhodnutí     

do katastru nemovitostí 
 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

I. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení ve zvláštní příloze, kterým se, dle ust. § 11 
odst. 5 zákona, k rozhodnutí připojuje z náležitostí jen ta písemná a grafická část návrhu, která se 
týká konkrétního účastníka řízení. 

II. Ostatním účastníkům řízení se podle § 11 odst. 5 zákona rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou, 
vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních i elektronických deskách pozemkového úřadu a Obecního 
úřadu Horní Lhota u Luhačovic a části katastrálního území Sehradice (bez přílohy č. 2-5). 

III. Po nabytí právní moci obdrží na doručenku Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 
Valašské Klobouky. 

 

Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí): 
GEOREAL spol s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň, zpracovatel projektu 

 



Seznam účastníku najdete zde: 
http://eagri.cz/public/web/file/607856/Priloha_c._1_seznam_ucastniku_rizeni.pdf  

http://eagri.cz/public/web/file/607856/Priloha_c._1_seznam_ucastniku_rizeni.pdf
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